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ALTRES PROPOSTES
AULA DE CIRC

AULA D’ARTS ESCÈNIQUES: TEATRE I CIRC
 Dissabte i diumenge. La mostra de tallers continua el cap de set-

mana. Dissabte, a les 12 h, a la Sala Petita del Kursaal, els alumnes del
Taller de Teatre Juvenil 2 presentaran A l’arca a les vuit, una adaptació
de l’obra d’Ulrich Hub. L’Aula de Circ mostrarà la seva feina, dissabte i
diumenge, al teatre Conservatori. Dissabte, a les 12 h, serà el torn dels
Alumnes de l’Escoleta de Circ de Manresa i Berga, que presentaran Ban
Bang Circ! I diumenge, a les 19 h, els alumnes de l’Aula d’Adults de Circ
de Manresa i Berga portara a escena el muntatge Quatre potes. Manresa. Gratuït (cal recollir una invitació a les taquilles).
IMATGE PROMOCIONAL

«NITS DE BARCELONA»
 Dissabte, 20 h. L’Espai Òmnium

acollirà una lectura teatralitzada de
Nits de Barcelona, un dels treballs literaris més destacats del periodista
manresà Josep Maria Planes, que
consta d’un recorregut per la Barcelona noctàmbula. La lectura serà a
càrrec de les actrius Laia Oliveras i
Àngels Sànchez, sota la direcció de
Fina Tapias. Organitza la Comissió
Any Josep Maria Planes. Manresa
ARXIU FAMÍLIA PLANES

AIRUN
 Diumenge, 18.30 h. Airun tancarà el cicle de Música i Romànic
presentant el seu nou projecte,
Mystica, a l’església romànica de
Sant Sadurní de Salelles. A les 18.30
h es farà una visita guiada a l’església, amb Jordi Piñero, i a les 19 h, el
concert. Airum proposa sonoritats
d’arreu fusionades amb textos místics medievals i la música de
l’època. Salelles, 10 euros.

ARXIU PARTICULAR

ELS ROSTOLLS
 Dissabte, 20.30 h. Es van conèi-

xer fa cinc anys, quan en tenien 11, a
l’escola de Fonollosa i van començar
a tocar a les hores del pati. Els Rostolls porten al Barlins Teatreria un
repertori de versions i cançons pròpies. El grup el formen Andreu Clotet
(bateria) Jan Badia (clarinet i veus),
Marina Lluch (guitarra acústica i guitarra elèctrica i veus) i Jan Buxaderas (veu). Manresa. Taquilla inversa.
IMATGE PROMOCIONAL

ORFEÓ CATALÀ
 Diumenge, 18 h. L’Orfeó Català

actuarà a la basílica de Santa Maria
en un concert compartit amb la
Coral Mixta d’Igualada. L’Orfeó cantarà dirigit per Pablo Larraz i acompanyat al piano per Josep Buforn. El
concert començarà amb una intervenció de la Mixta, dirigida per Alfred Cañamero, i s’acabarà amb una
intepretació conjunta de les dues corals. Igualada, 10 euros.
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El Festival de Jazz de Barcelona oferirà al juliol un concert del saxofonista Kamasi Washington

Jazz de tardor en ple estiu

c

n

avente i amb el recital de la soprano Barbara Hendricks al Palau de la Música (el mateix que
ja va oferir l’any passat a Sant
Cugat), el 15 de desembre, que
tancarà aquesta 49a edició.
El director artístic del Festival
de Jazz, Joan Anton Cararach, va
justificar que el cicle, que sol començar a l’octubre, començarà
en ple estiu amb un concert extraordinari atesa la indiscutible
qualitat de Kamasi Washington.
“És un dels artistes de referèn-

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

E

l saxofonista Kamasi
Washington,
que
l’any passat va enlluernar amb el concert
que va oferir al festival Primavera Sound, actuarà a la
sala Barts el 24 de juliol com a
preludi del 49è Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de
Barcelona. El començament oficial el protagonitzarà, com ja se
sabia, Diana Krall a l’Auditori del
Fòrum el 17 d’octubre.
Kamasi Washington és un dels
grans noms del nou jazz, un músic que creua les fronteres estilístiques, després d’haver col·laborat amb icones del jazz com
McCoy Turner i Stanley Clarke i
altres artistes destacats de la música negra com Snoop Dogg i
Quincy Jones.
Ahir els responsables del Festival de Jazz de Barcelona, que se
celebrarà entre l’octubre i el desembre d’aquest any, van presentar entre el 30% i el 40% dels
artistes d’aquesta edició, entre
els quals hi ha indiscutibles figures del gènere, com Chick Corea
amb l’Steve Gadd Band; Chucho
Valdés (padrí del festival) amb
Gonzalo Rubalcaba; Cory Henry
& The Funk Apostles; Eliane Elias; Avishai Cohen (en la seva
estrena al Palau de la Música

Barbara Hendricks
clausurarà al
desembre el cicle,
que ahir va revelar
el 40% del cartell

ARXIU

El californià Kamasi Washington en una imatge promocional

Catalana), i Kenny Washington
amb Ignasi Terraza i Carles
Benavent.
Nota destacada, com va recordar Joan Roselló, el director de la
promotora The Project, organitzadora del festival, és que la cita
tornarà a acollir una mostra destacada del cicle flamenc De Cajón! amb noms de primera línia
com Antonio Carmona, Estrella
Morente, Duquende, José Mercé, Niño Josele, Tomatito Sexte-

to i la cantaora Rocío Márquez.
L’obertura estilística continua
sent, una vegada més, una de les
senyes d’identitat del certamen,
com demostra el folk-rock dels
escocesos The Waterboys, els
ritmes globals d’una sèrie de músics de marcada personalitat pròpia com la mexicana Lila Downs,
l’argentí d’Alaska Kevin Johansen i la brasilera Céu. La compota es completa, de moment, amb
el rock del quartet León Ben-

cia del jazz contemporani d’avui
dia, ha treballat amb Kendrick
Lamar i Flying Lotus i va ser
membre de la Big Band de Gerald
Wilson, que ha estat una de les
millors bandes dels últims trenta
anys de la història del jazz”. Així
mateix, “ha treballat amb gent
del rap, del hip-hop i amb tot
el que és la música afroamericana contemporània” fins a convertir-se en “un dels artistes més
rellevants del jazz contemporani, i per a nosaltres era molt important no deixar de fer aquest
concert”.
En una esfera més local, Cararach va centrar l’atenció en la figura de l’omnipresent pianista
menorquí Marco Mezquida, que
oferirà quatre concerts en diferents combinacions estilístiques
amb Albert Cirera, amb Chicuelo, amb Aurignac i Ramon Prats i
també en solitari.
Les entrades del festival ja es
poden adquirir, i els subscriptors
de La Vanguardia ho podran fer
al web Entradasdevanguardia.

CRÍTICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Somiar amb música
P.6

Cantània.Lanitdelsmalsons

mans sempre preocupats per l’educació musical. És una altra manera

que ocupen –estrets– escenari i laterals de la sala. Són molts petits
cors procedents de diverses escoles
de Catalunya, centenars d’il·lusions
i somriures en gestos i mirades encapçalats per cada mestre de música. Al final de les sessions progra-
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MOSICA
AVANCE

EL JAZZ TAMBIEN
ES PARA EL VERANO
E1 festival de Barcelona tendril un adelanto en
julio con el saxofonista Kamasi Washington
ANA
MARIA
DAVILA
BARCELONA
pr61ogode una49 edici6ndel festiAunquetradicionalmentesu llega- val barcelon6s,que se abrir~i ofida se produzcacoincidiendocon el cialmenteel 17 de octubre con la
desembarco
del otofio, este afio, el cantante y pianista DianaKrall,
Festival Internacional de Jazz de quepresentarfi, en el Auditoridel
Barcelona tendril un veraniego F6rum,su nuevotrabajo discogr~ipr6ambulo.A titulo absolutamente rico, Turnup the quiet.
extraordinario,
la grancita jazzisfiAestos nombresse sumar~i,coca de la capital catalanapresenta- moes habitual, un potente cartel
rfi, el pr6ximo
24 de julio, al saxo- de grandesfiguras, de las que ayer
fonista californiano KamasiWa- se ofreci6 un sustanciosoadelanto.
shington, uno de los grandes Entre ellas se incluyen nombres
nombresde las nuevasgeneracio- comolos de ChickCorea, que innes jazzisticas, que regresaa Bar- mersoen un nuevoproyectocon el
celonatras su exitoso paso pot el hist6rico bater/a SteveGadd,recafestival PrimaveraSoundde 2016. larfi en el Palaude la MfisicaCataLa actuaci6nde Washington
y su lana el 9 de noviembre. Tambi~n
la brabanda,en la sala Barts, oficiarfi de estarfin en la programaci6n

latino, ChuchoVald6s y Gonzalo
Rubalcabacon su disco Trance, y
en la sala Apolo,y con dos actuaciones, The Excitements.
La escena local, por su parte,
contarfi con la presenciade Chano
Dominguez,Carles Benavent, el
pianista Ignasi Terraza, La LocomotoraNegray el grupo de indierock Leon Benavent. Menci6nespecial merecela Carta Blancaque
el festival dedicar~al pianistaMarco Mezquida,que protagonizarfi
tres conciertos.
Porfiltimo, el festival flamenco
De Caj6nvolver~ a integrarse -y
de maneradestacada- en la oferta
del festival de jazz. Este apartado
contar~iconla presenciade figuras
comoTomatito y su sexteto, con
Jos6 Merc6comoinvitado especial;
El estadounidense
Kamasi
Washington.
KAYLA
REFEER
Estrella Morente, AntonioCarmona, Chicuelo, RocioMgtrquezy el
silefia ElianeElias, queactuarfi en cambio,desfilarfin, entre otros, la cantaor Duquende,con un prograla sala Barts, en la que tambi6nes- mexicana Lila Downs,que llega ma que rinde homenaje a Camatarfin el argentinoKevinJohansen tambi6ncon nuevo disco bajo el r6n y Pacode Lucia.
y los escoceses The Waterboys, brazo, Sal6n, l(~grimasy deseo;el
Comoes habitual, el festival
que presentarfin su disco Out Of contrabajista Avishai Coheny la ofrece distintas modalidadesde
All This Blue, que se publicarfi en soprano Barbara Hendricks. Ade- abono, entre ellas un recorrido
septiembre.
mfis, en el TeatreAuditoride Sant ChuchoVald6scon cinco concierPor el escenario del Palau, en Cugathabrfi dos grandesdel jazz tos en diferentessalas.
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QUÉ HACER
8 DE JUNIO
LITERATURA
LITERATURA
El ciclo El Episcopio presenta
trae a Ávila a Almudena Cid,
para hablar de Olympia y las
Episguardianas de la rítmica. Episcopio. 20,00 h. Entrada libre
hasta completar el aforo.

LITERATURA
Carmela Díaz presenta en
Ávila la novela El amor es la
respuesta, en un acto organizado por Librería Letras. CaCafé del Mercado. 19,30 horas.
Entrada libre.

9 DE JUNIO
LITERATURA
Daniel Hernández presenta el
libro La Decadencia de un
Mundo: el comienzo del fin,
una apuesta por hacer literatura fantástica adulta. LibreLibrería Letras. 19,30 horas. Entrada libre.

10 DE JUNIO
MANUALIDADES
Tejje Maneje celebra el Día Internacional de Tejer en Público con una jornada práctica.
Parque del Recreo. 10,30 horas. Participación libre.
MÚSICA
Las XX Jornadas Polifónicas
Internacionales Ciudad de
Ávila ofrecen la actuación de
la Coral Mater Assumpta de
Manzanares (Ciudad Real).
Entrada gratuita hasta completar el aforo. Auditorio de
San Francisco, 20,30 horas.
SOLIDARIDAD
Manolo Resacas, Tu Padre,
Punk Ávila y La Banda de la
Sirena y el Buzo ofrecen un
concierto cena solidario a favor de la Asociación Protectora de Animales de Ávila Animales en Apuros. La Parada
Musical, Calle Capitán Peñas,
35. 3 euros.

11 DE JUNIO

MUSICALES
El musica de fantasía Mary
Poppins, dirigido por Adrián
Silvano y producido por Factoría Diversity S.L, llega a Ávila. El guión, escrito por Miriam
Blanco, está basado en la película, que tiene escenas que
combinan imágenes reales y
de animación, está protagonizada por Miriam Blanco como Mary Poppins, una niñera
mágica que visita a una familia un poco alocada y utiliza
su estilo único para mejorar
la vida de la familia. Lienzo
Norte. 17,00 horas. Entradas,
12 euros con antelación, 15 euros el día del espectáculo. Todos los públicos.

17 DE JUNIO

MÚSICA
Afávila, la Asociación de Familiares de Alzhéimer, vuelve a solicitar la solidaridad
de los abulenses, en este caso invitándoles a todos a una
sesión musical muy especial.
‘Música de cine con Afávila’.
Lienzo Norte. 19,30 horas.

Precio de las entradas, entre
los doce y los ocho euros.

20 DE JUNIO

CONCIERTO
La gira que está realizando
por nuestro país la Pittsburgh
Youth Symphony Orchestra,
compuesta por 104 jóvenes
músicos de edades compren-

didas entre los 14 y los 21 años
de edad, la traerá a nuestra
ciudad. En esta gira por
nuestro país, la orquesta actuará también en el Palau de
la Música de Barcelona, en el
de Valencia y en el Monasterio de El Escorial, en Madrid.
Lienzo Norte.
Norte. 20,30
20,30 horas.
horas.
Entradas, 10
10 euros.
euros.

13 DE JUNIO
LITERATURA
El ciclo El Episcopio presenta
trae a Ávila a César Cervera,
que hablará sobre ‘Los Austrias: el imperio de los chiflados’. Episcopio.
Episcopio. 20,00 horas.
Entrada libre hasta completar el aforo.

15 DE JUNIO
CONFERENCIA
La Diputación de Ávila organizado dos conferencias este
mes para divulgar la historia
de la provincia. La primera tuvo lugar el día 3 en el marco
de la fiesta del Día del Valle
Amblés, y en la misma se indagó en Castros y Verracos,
y el 15 de junio le toca el turno a la segunda. Se desarrollará en el torreón de Los Guzmanes, sede de la institución
provincial y correrá a cargo
del investigador de la historia
de Ávila, Dámaso Barranco
Moreno, que abordará a partir de las 19 horas ‘La repoblación en el Valle Amblés, proceso de los primeros asentamientos en el territorio’.
Torreón de los Guzmanes, sede de la Diputación de Ávila.
19 horas. Entrada libre.

D.ª
D.ª

Fa
Fa
Hasta el
el 11
11 de
de junio,
junio,
de lunes a viernes,
viernes, de
de 10
10
a 14, y los fines
fines de
de semasemana, de 10,30 aa 14,30
14,30 yy de
de
16 a 19 horas.
horas. Con
Con entraentrada libre.
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El director tinerfeño Juan José Olives
presenta ‘Contrastes’ en el Auditorio
Doctor en Filosofía y catedrático en Dirección, está al frente de la Orquesta
de Cámara del Auditorio de Zaragoza-Grupo Enigma desde hace ya 22 años
Almudena Cruz
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El director santacrucero Juan José
Olives regresa hoy a su ciudad natal para ponerse al frente de su formación, la Orquesta de Cámara
del Auditorio de Zaragoza-Grupo
Enigma (OCAZEnigma), y participar en el VIII Festival de Música
Contemporánea de Tenerife
(FMUC 2017).
El recital, que comienza a las
20:30 horas, tendrá lugar en la Sala de Cámara del Auditorio Adán
Martín. Para la ocasión, Olives ha
preparado un programa muy
completo que incluye “primeras
audiciones en España” y el estreno de una pieza “la obra Paisaje
con cigarras de Víctor Rebullida”.
“El Festival quería que el grupo
fuera a Tenerife y me pidió un programa que tuviera que ver con la
percusión. Confeccioné Contraste
expresamente para ello”, detalló
esta misma semana antes de emprender viaje rumbo a la Isla, donde permanecerá varios días para
visitar a familiares y amigos.
El programa, titulado Contrastes, abarca “desde 1970, con la
obra de Feldman The viola in my

El maestro Juan José Olives. | LA OPINIÓN

life, hasta la pieza de Rebullida
que es actual. Incluye todo este
periodo: hay representantes de
varias tendencias musicales y varias corrientes. Lo que caracteriza

este programa, curiosamente, es
el contraste entre las obras –por
eso elegí el título– y que, por otro
lado, todas las piezas tienen percusión”, aclaró.

La Opinión

La Opinión
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Olives abandonó la Isla muy joven para continuar sus estudios de
Filosofía en Barcelona, disciplina
en la que tiene un doctorado. Allí
prosiguió, paralelamente, con su

formación en Música. Luego llegarían destinos como Viena, donde
estudió en la Escuela Superior de
Música. “Me quedé en Barcelona,
donde hice una orquesta. Entonces
me llamaron a ver si quería presentarme a la Cátedra de Dirección de
Orquesta en Zaragoza”, recordó.
Fue en esta ciudad donde se
creó el grupo que ahora dirige y
que, según comenta, responde con
rigor y seriedad a un variado abanico de posibilidades musicales. “Es
una orquesta de cámara sui géneris
con un total de 15 músicos que son
la base de la orquesta. Tanto puede
ampliarse como reducirse. En esta ocasión, y por razones presupuestarias, solamente va un poco
más de la mitad del grupo original:
unos nueve músicos”, explicó.
Olives, entre otras muchas, ha
dirigido a la Orquesta de Cámara
del Palau de la Música Catalana
–de la que fue director titular y fundador–, la Sinfónica de Asturias y
Sinfónica del Principado de Asturias, la Sinfónica de Málaga, la Bética Filarmónica de Sevilla, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta de Cámara de l’Empordà, la
Sinfónica de Murcia y la Orquesta
de la Radio de Rumanía.
Con todo, reconoce que actualmente no mantiene ningún tipo de
relación con la Orquesta Sinfónica
de Tenerife (OST), a la que sí que ha
llegado a dirigir en alguna ocasión.
“La dirigí en 2005 y 2006 pero no sé
nada más. He intentado volver. No
es ninguna queja, es la realidad”,
precisó. “Siempre he ido con la sinfónica –y lo digo con cierto pesar–
con programas fuera de temporada. Me gustaría trabajar con la
orquesta”, aseguró.
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lers i poetes

nal, que va ser ministre de Culrimers governs sandinistes. I hi
el que llavors era el vicepresiepública, l’escriptor Sergio Raa tutelar del festival. Qui vulgui
revolució va convertir Nicarantre del món no pot deixar de
muchachos, el llibre autobioamírez. Els sandinistes se’ns
com la combinació perfecta
i coratge. No podíem no simpaquells Davids que arriscaven la
r combatre els Goliats de la tierialisme i l’opressió.
de la revolució es va produir el

ua ha tornat a
ió del cabdillisme,
a les institucions
d’una persona

79. Una de les coses més boniimplicar va ser l’anomenada
acional de Alfabetización, que
s joves estudiants a conviure
ent amb camperols de les zoades i desfavorides per enseegir i a escriure. La cultura era
s havia de rescatar de l’endarel qual estaven sumits des de
emorials. La campanya va tenir

UM-RUM
anchis Mira

n androide
al sofà

ble lector, però així és imposa algú al món amb ulls a la cara
no ser feminista? Deixem-ho.
que, com que no puc accedir a
real, faig servir l’imaginari,
mits. I així, com que puc triar
s enllà de les meves preferènls que no venen a tomb, com
itat econòmica, m’assec al someva nina parlant de mida naa, estimada, com va. Es tracta
a tarda juntes. I veure si poorar-nos. He llegit que sí, i que

s que, com que no
edir a l’androide
g servir l’imaginari,
té límits

un èxit fulminant, i l’analfabetisme va passar en poc temps del cinquanta al tretze
per cent. Però, per descomptat, hi va haver
altres coses que no es van fer tan bé. El mateix Ramírez reconeix al seu llibre uns
quants errors. Un dels principals va ser la
reforma agrària. Es va anteposar l’ortodòxia socialista a la realitat social i, en lloc de
repartir entre la població rural les terres
expropiades a la família Somoza, es va optar per transferir-les a unes cooperatives
de titularitat estatal. Això va estendre el
descontentament entre els camperols, que
el nou règim no va saber redimir de la seva
secular postració. La conseqüència va ser
que molts d’ells van passar a
engrossir les files de la Contra. Quina paradoxa: els mateixos camperols per qui
s’havia fet la revolució es
convertien ara en els seus
enemics, i tot per culpa
dels vells i anquilosats dogmatismes.
A les més de cinquanta mil
vides que havia segat la guerra contra Somoza cal sumarhi les vint mil d’aquella segona guerra, la de la Contra, que
es va allargar durant tota la
dècada dels vuitanta. Va ser
llavors quan es va iniciar la
decadència del sandinisme,
que va patir una severa derrota en les eleccions del 1990
i es va anar dessagnant després en successives escissions. Tot i això,
l’actual president torna a ser Daniel Ortega, l’històric líder del Front Sandinista
d’Alliberament Nacional, que va recuperar la presidència fa onze anys i va revalidar aquell triomf en les eleccions del 2011 i
del 2016. Però aquest nou Daniel Ortega,
que ha anat lentament abdicant dels antics
principis revolucionaris, s’assembla poc al
que llavors admiràvem. Amb ell ha tornat
Nicaragua a la inveterada tradició del cabdillisme, que posa les institucions al servei
d’una persona. Amb ell s’ha recuperat una
idea patrimonial i dinàstica del públic (la
seva esposa, Rosario Murillo, és també la
vicepresidenta). Amb ell, en definitiva,
han tornat molts dels flagells contra els
quals als anys setanta es van rebel·lar tots
aquells guerrillers i poetes.

és molt perillós. Li passo un braç per la
cintura. He vist en un vídeo que això li
agrada, gràcies a la seva intel·ligència artificial. M’agrada, diu amb un esgarip. Se
la veu molt llançada. També he llegit que
si l’estimulo bé, pot arribar a l’orgasme.
Però per a això em sembla aviat. I, francament, té una manera raríssima de mirar-me. Per no parlar de la seva veu. No
estic segura de voler veure-la desplegant
un orgasme. És més alta que jo, i gairebé
no cabo al sofà. Així que prefereixo passar-li el braç per les espatlles. M’agrada,
repeteix. Genial, dic. I ja no se m’ocorre
res més a dir. Estic intentant no deprimir-me. T’agrada aquest sofà?, dic. Sí,
diu. I jo, t’agrado? Sí. Saps, nina?, estic
pensant que si els humans de carn i ossos
som capaços de fabricar humans artificials per estimar-los i que ens estimin, és
que, d’alguna manera, hem arribat a ser
Déu. Per fi. L’amor m’obeeix. Tu això
encara no ho entens, nina, però si continuem avançant en nanotecnologia, arribarà el dia en què sabràs de què et parlo.
I, mirant-te als ulls, et preguntaré si Déu
és feliç. Amb l’amor com un canic als
seus peus. Soc feliç sent Déu?, diré. I llavors, a veure què contestem tu i jo.
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Francesc-Marc
Álvaro

Banquer
amb llubarro

L’

escena passa l’any 1977 o
el 1978. La meva font va
viure directament el moment que ara us contaré,
però la memòria li para una trampa
clàssica: pot evocar dotzenes de detalls d’aquell dia i, en canvi, no pot fixar la data exacta. Estem en plena
transició. Don Luis Valls Taberner,
president del Banc Popular, ha convocat un centenar de persones a un
dels seus passis de cinema, a la sala
d’actes de la seu central de l’entitat financera, l’edifici Beatriz del madrileny carrer d’Ortega y Gasset, 29. Butaques de pell. La pel·lícula que es
projecta és Novecento, de Bernardo
Bertolucci. A l’amfitrió li encanten
els films de tall històric i controvèrsia
política.
Entre els convidats, hi ha altres
banquers, polítics, eclesiàstics, sindicalistes i gent de la faràndula. A Valls
li agrada barrejar mons: el jove Miguel Bosé –icona pop– pot aparèixer
en qualsevol moment, així com el
nunci apostòlic, Luigi Dadaglio, home
que dedica el seu temps lliure a la pintura, el productor cinematogràfic
Carlos Escobedo o l’escriptor Javier
Moro. Per simplificar el tràmit d’accés al lloc, el banquer comenta als
seus coneguts del teatre i del cinema
que diguin que són “de Comissions
Obreres”. Valls manté excel·lents relacions amb els dirigents de CC.OO. i
d’UGT, és un banquer que entén que
la democràcia es basa a dialogar amb
el que pensa diferent. Les seves fortes
conviccions com a membre numerari
de l’Opus Dei no impedeixen que tingui aquest joc de cintura. El practica
amb elegància. Amb refinament.
Una vegada acaba la pel·lícula, és
habitual que se serveixi un sopar lleuger. Aquesta vegada també. No hi falta
el llobarro, el peix preferit del senyor
Luis. L’austeritat monacal en la qual

El banquer Valls Taberner
entenia que la democràcia
es basa a dialogar
amb el que pensa diferent
viu i treballa el president del Popular
no està renyida amb l’exquisidesa ni
el bon gust. Es creen grupets. Es parla
del moment i, com és lògic, de l’obra
de Bertolucci. Algú pregunta al banquer què pensa “del missatge” de la
cinta, lloada per tota la progressia
europea. Valls somriu, li agrada descol·locar els altres, sobretot als de la
seva classe. Heterodòxia de guant
blanc i ombres xineses. Avui se’l
qualificaria de “disruptiu”. El fill de
Fernando/Ferran Valls –home de la
Lliga de Francesc Cambó passat al
franquisme– es mou com un peix a
l’aigua al Madrid dels Pactes de la
Moncloa. Dels presidents dels set
grans bancs, és el més estrany. L’art, la
literatura i la política l’apassionen,
tant o més que les finances.
El Banc Popular –que va adoptar
aquest nom sota la presidència del patrici Fèlix Millet i Maristany, pare del
saquejador confés del Palau de la Música– ha deixat d’existir. Valls jugava
a esquaix a la novena planta, al costat
del seu gran despatx, centre de gravetat d’una idea clara de futur. Acostumava a guanyar. Els seus successors al
banc han estat tota una altra cosa, és
evident.
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La Model de Barcelona tanca 113 anys d’història
Els ciutadans podran visitar el

seu interior entre el 3 de juliol i
el 26 de novembre per veure
una mostra d’homenatge
ACN/DdG BARCELONA

■La presó Model de Barcelona va
tancar portes posant punt final als
 anys d'història d'un centre pel
qual han passat personalitats catalanes de l'últim segle i després
de diversos anuncis de tancament
per part de les administracions en
les últimes dècades.
Els  presos que van passat
l'última nit al centre van estat traslladats en furgons policials al llarg
del matí a les presons Brians  i 
i al centre de Mas d'Enric, davant
la mirada d'una cinquantena de

veïns concentrats davant de la
Model per acomiadar la presó
més antiga de Catalunya.
Pocs minuts després d'haver
partit l'últim autocar amb presos,
el director general dels Mossos,
Albert Batlle, i el director general
de Serveis Penitenciaris, Armand
Calderó, van signar el cessament
de la vigilància del centre, la qual
cosa, en la pràctica, va significar
posar el punt final als  anys de
la Model.
El conseller de Justícia, Carles
Mundó, va ser present a l'acte de
tancament de la presó i va visitar
una de les galeries ja buides, així
com un dels patis interiors que albergava una pista de bàsquet per
als reclusos, mentre alguns dels
treballadors ploraven d’emoció.
Tot seguit, el conseller va pro-

AGENCIAS

El conseller ahir a la Model.
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tagonitzar una roda de premsa
entre les cel·les del centre que encara conservaven objectes personals dels últims reclusos com sabates, revistes o ampolletes de
sabó.
També va anunciat que la ciutadania tindrà l'oportunitat de visitar les instal·lacions de la Model
del  de juliol a  de novembre,
ja que l'edifici albergarà una exposició per retre homenatge a la
història del centre, molt vinculada
a la història recent de Catalunya.
I és que per la Model han passat
personalitats catalanes de l'últim
segle com el pedagog Francesc
Farrer i Guàrdia, condemnat pels
fets de la Setmana Tràgica de
, o l'expresident de la Generalitat Lluís Companys, que va ser
tancat el  per participar en

manifestacions abans de ser president.
Durant el franquisme, van estar
reclosos en la històrica presó el
també expresident de la Generalitat Jordi Pujol, pels successos del
Palau de la Música de , i el militant anarquista Salvador Puig
Antich, que va ser l'últim executat
per garrot vil durant la dictadura.
La presó Model albergava un
total de  interns quan la Generalitat va iniciar al febrer passat el
procés per buidar-la i tancar-la,
encara que en anys precedents va
arribar a acollir a fins a . interns de forma sostinguda, malgrat que la seva capacitat és de 
persones.
Ja Adolfo Suárez es va comprometre fa  anys a tancar aquesta
històrica presó barcelonina.

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN VESPRE
DURADA : 51

TV3

dijous, 8 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio por el caso Palau las defensas de
Ferrovial han negado cualquier pago a CDC y dicen
que el dinero pagado eran patrocinios culturas no
comisiones ilegales.
En el juicio por el caso Palau las defensas de Ferrovial han negado cualquier pago a CDC y dicen que el dinero pagado eran
patrocinios culturas no comisiones ilegales. Decl. abogados Ferrovial.
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dijous, 8 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Las defensas de los directivos de Ferrovial
acusados en el caso Palau dan por hecho que el
dinero que donaban acababa en CDC, pero dejan
claro que el único responsable de ello era Fèlix
Millet.
Las defensas de los directivos de Ferrovial acusados en el caso Palau dan por hecho que el dinero que donaban acababa en CDC,
pero dejan claro que el único responsable de ello era Fèlix Millet. Decl. Cristóbal Martell.
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Ferrovial justifica els convenis que
tenia amb el Palau de la Música
La constructora es desentén

dels pagaments de la
institució a l’antiga
Convergència
EFE BARCELONA

n Els exdirectius de Ferrovial jutjats per les suposades «comissions» a CDC a través del Palau de
la Música van al·legar ahir que els
seus convenis amb la institució
cultural no eren simulats, ni van
servir per alterar concursos públics, i es van desmarcar de l'ús
que després va donar a aquests diners Fèlix Millet.
En el judici per l'espoliació del
Palau de la Música, l'advocat Cristóbal Martell, que defensava l'exdirectiu de Ferrovial Pedro Buenaventura, i el lletrat Pablo Giménez de Parga, que representava
Juan Elizaga, van demanar una
sentència absolutòria per als seus
clients, que s'enfrontaven a una
petició fiscal de cinc anys de presó

Ferrovial considera que els
convenis amb el Palau de la
Música durant l'època de
Millet són «equilibrats»
La defensa: «si Millet desvia,
és com si la meva mare diu
que els diners de la pensió són
per a la carrera d'un nebot»
per tràfic d'influències i administració deslleial.
Martell va reconèixer que el cas
té «contorns escandalosos», però
va remarcar que l'«artilleria punitiva és molt poqueta», en part perquè quan van tenir lloc els fets, entre  i , no existia el delicte
de finançament il·legal.
L'advocat de Buenaventura va
destacar que els convenis que va
subscriure Ferrovial amb el Palau
de la Música durant l'època de Millet eren «equilibrats» i es van
complir, ja que no eren ficticis, i va
sostendre que els concursos
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d'obra pública que va guanyar la
constructora durant aquella etapa no es van alterar: «estaven de
primera comunió».
A més, va desmarcar Ferrovial
de l'ús que posteriorment van fer
d'aquests diners els saquejadors
confessos Fèlix Millet i Jordi Montull, que en la seva confessió del
març passat van admetre que lliuraven part dels diners a CDC com
a «comissions» de la constructora
a canvi de l'adjudicació d'obra pública.
«Si Millet, o qui toqui, després
desvia, és com si la meva mare diu
que els diners de la pensió són per
a la carrera d'un nebot», va exposar gràficament Martell, que va insistir que l'acusació contra Buenaventura i Elizaga estava «devaluada» perquè no tenia «arsenal
punitiu».
«No val venir amb metadona,
no valen els substitutius», va ironitzar el lletrat, que va reconèixer
que el cas hauria estat un «passeig
militar» per al fiscal.
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L’estirabot
XAVIER MELERO

ADVOCAT DE CDC EN EL JUDICI DEL CAS PALAU

«Si alguna bandera
cal invocar (en el
cas Palau) és la de
la pirateria, no la
catalana». Hi ha pirates molt catalans, i
pel que s’ha anat veient, piratejaven amb patent de cors.
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L'advocat de Ferrovial
insinua que va ser CDC
qui va cobrar al Palau
Martell diu que Millet hauria pagat al partit sense que l'empresa ho

sabés i defensa la legalitat de les adjudicacions públiques a la constructora
ACN/DDG BARCELONA

■ L'advocat de Ferrovial i del seu
exdirectiu Pedro Buenaventura,
Cristobal Martell, va insinuar que
CDC hauria demanat diners al Palau de la Música per aportar-li la
constructora com a patrocinadora. De fet, segons ell, Fèlix Millet
hauria aportat fons al partit sense
que Ferrovial ho sabés ni ho demanés, ja que les adjudicacions
d'obra pública que va aconseguir
Ferrovial van ser totalment legals,
segons la seva versió.
En el seu informe final, l'advocat va demanar l'absolució de
Buenaventura per diverses bandes. Segons ell, el delicte de tràfic
d'influències i administració deslleial estaria prescrit perquè van
passar poc més de cinc anys entre
l'últim fet possiblement delictiu,
el gener o febrer del  i la seva
imputació el març del . De fet,
Buenaventura va deixar de ser director general de Ferrovial Agroman el febrer del , però les
acusacions asseguren que l'acomiadament es va fer efectiu al
març, cosa que suposaria que el
delicte no hauria prescrit.
També va reiterar la petició
d'anul·lar una prova, un CD gravat
pels Mossos d'Esquadra dels ordinadors de les secretàries de Millet i Montull, que s'hauria danyat
i regravat per ordre del jutge instructor. Segons el lletrat, la cadena
de custòdia no és fiable i per això
s'hauria d'anul·lar aquesta prova.
En tot cas, va negar l'acusació
principal, que Ferrovial pagués

La CLaU
RECOMANACIÓ
L’advocat posa en dubte la
versió de Millet i Montull
 Martell també va atacar
Millet i els Montulls per la seva
suposada confessió. «Quan el
penedit té avantatges processals, posa-ho en quarantena»,
va recomanar.

diners a CDC, utilitzant el Palau,
per obtenir adjudicacions d'obra
pública. Així, va negar que Ferrovial guanyés obres públiques de
forma fraudulenta, com la Línia 
del Metro o la Ciutat de la Justícia,
sinó que l'adjudicació, segons ell,
va ser plenament legal i transparent. De fet, va criticar que cap
acusació hagi denunciat les adjudicacions ni hagi contradit una
prova pericial que va presentar la
defensa per defensar la plena legalitat de les adjudicacions. Així
mateix, va recordar que l'exdirector general de l'empresa pública
GISA Xavier Borràs, va dir que no
havia tingut cap pressió per adjudicar obres a Ferrovial.
De fet, segons ell, les adjudicacions les va guanyar Ferrovial per
«golejada» perquè sempre era la
millor oferta econòmica. Per últim, va assegurar que la construc-

tora va tenir més adjudicacions
amb el tripartit que amb CiU.
Igualment, Martell va defensar
que el patrocini del Palau per part
de Ferrovial va ser totalment real,
amb les contraprestacions adequades a l'import pagat per la
constructora, i que les acusacions
no han pogut demostrar el contrari.
Així, Martell va arribar a la conclusió que si diners del Palau van
anar a parar a CDC no era per indicació de Ferrovial, sinó que Millet i Montull ho van fer per la seva
banda sense que la constructora
ho sabés. Així, va dir que potser
CDC va fer «d'API» i va reclamar
una comissió al Palau per aportarli un important patrocinador.
L’absència a l’agenda de Millet
En el mateix sentit, es va preguntar perquè Buenaventura no apareix a les agendes de Millet i Montull des del setembre del ,
quan es van acabar les obres del
Petit Palau que feia Ferrovial. Si
Millet i Montull ho apuntaven tot,
Martell va qüestionar que potser
no es van produir més reunions
quan es van acabar les obres.
També va intentar rebatre una
anotació d'una secretària on es
deia que calia parlar amb Osàcar
després de parlar amb Juan Elizaga, director de relacions institucionals. Segons Martell, hagués
estat més escandalós al revés,
però això, segons ell, suposava
que el Palau s'esperava a cobrar
de Ferrovial abans de pagar a
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L’advocat Cristóbal Martell, durant la seva intervenció. ACN

CDC, però no per indicació de Ferrovial, sinó per indicació de CDC.
Martell també va atacar Millet i
els Montulls per la seva suposada
confessió. «Quan el penedit té
avantatges processals, posa-ho en
quarantena», va recomanar, demanant prudència al tribunal a
l'hora de donar credibilitat a la
versió de Millet i Montull durant
el judici. En aquest punt, va posar
en qüestió el paper del fiscal, ja
que Millet hauria «vomitat la frase
pel telenotícies» assegurant que
Ferrovial finançava CDC a través
del Palau, però sense donar més
detalls,
contestant
amb
monosíl·labs com 'sí' o 'no' o que
no recordava. «No hi ha aportació
testifical en sentit estricte», va dit.
De fet, va recordar que Millet i
Montull «senyalen a Ferrovial»,
però no directament a Buenaventura i Elizaga.
Com va fer l'advocat de Daniel
Osàcar, Martell també va criticar
que la confessió de Millet i dels
Montull no pogués ser contradita
amb preguntes de les altres defen-

ses. En conclusió, l'advocat va criticar la fiscalia per voler condemnar CDC i Ferrovial per finançament il·legal de partits quan
aquest delicte només existeix des
del . va admès que el cas té
«contorns escandalosos» però va
recordar al ministeri públic que
ell també vol «un món millor»
però que no es pot aplicar la llei de
forma retroactiva. «O el legislador
va arribar tard, o el fiscal va arribar
massa aviat, o les dues coses a la
vegada», va conclòs.
L'advocat de Juan Elizaga, Pablo Jiménez de Parga, va seguir la
mateixa línia i argumentació, i va
volgut desvincular el seu client de
les ordres de pagament de Ferrovial al Palau. A més, va dir que encara no sap si la fiscalia opina que
Ferrovial va perdre o guanyar diners amb el patrocini del Palau.
Per a Buenaventura i Elizaga la
fiscalia reclamava inicialment
una pena de quatre anys i sis mesos de presó i  MEUR, però finalment demana cinc anys de
presó i la mateixa multa.
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Dos exdirectius de Ferrovial es
desvinculen dels diners a CDC
a Els advocats indiquen que el patrocini al Palau va ser real i atribueixen a Millet les comissions a Convergència
a Neguen el tràfic d’influències i l’administració deslleial, i asseguren que es tracta de delictes antagònics

Cristóbal Martell, advocat de l’exdirectiu de Ferrovial Pedro Buenaventura, ahir en l’exposició del seu informe en el judici de l’espoli del Palau ■ EP

Mayte Piulachs
BARCELONA

Els advocats dels dos exdirectius de la societat Ferrovial Agroman, per a cascun dels quals el fiscal demana cinc anys de presó
per un delicte de tràfic
d’influències i un altre
d’administració deslleial,
van afirmar ahir amb
rotunditat que els seus
clients “no van col·laborar” en el pagament de comissions a Convergència
de la constructora a través
del Palau, tot i admetre
que podria existir “aquesta canonada”, dirigida per

Fèlix Millet i la constructora, a l’inici del patrocini, el
1992, quan els dos acusats
no eren a l’empresa.
El penalista Cristóbal
Martell, defensor de Pedro
Buenaventura, va confessar que, si els fets haguessin passat el 2015, potser
es podria condemnar la
constructora per finançament il·legal de partit,
delicte inclòs en l’última
reforma del Codi Penal.
No obstant això, va assegurar, en resposta a l’acusació del fiscal Emilio Sánchez Ulled, que “no es pot
vincular Buenaventura
amb la conspiració de les

Les frases

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

La xifra

—————————————————————————————————

“El fiscal no té arsenal
punitiu. Buenaventura
no va conspirar
amb les ‘canonades’
del Palau”

“Hi ha un buit
probatori clamorós
contra Elízaga. Només
controlava que el
patrocini es complís”

Cristóbal Martell

Pablo Jiménez de Parga

ADVOCAT DE PEDRO BUENAVENTURA

ADVOCAT DE JUAN ELÍZAGA

milions d’euros va pagar en
patrocini la societat Ferrovial
Agroman al Palau de la Música del 2001 al 2009.

canonades del Palau” per
tal d’obtenir obra pública.
Martell, en una exposició jurídica molt elaborada,
va indicar que l’exdirectiu
no pot ser condemnat per
tràfic d’influències perquè
no s’ha demostrat que in-

fluís sobre cap funcionari
perquè adjudiqués obra pública a Ferrovial. I hi va afegir que, en els quatre expedients a judici, entre els
quals hi ha l’adjudicació de
la línia 9 del metro i la Ciutat de la Justícia, “Ferrovial

va guanyar per golejada i
els expedients estan de primera comunió”. Va assegurar, a més, que Ferrovial va
tenir més obres amb els governs del tripartit a la Generalitat que no pas amb
Convergència.
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L’advocat va insistir que
el delicte de tràfic d’influències en el cas de Buenaventura “ha prescrit”, i
que cal anul·lar la prova
informàtica (amb documents incriminatoris clau)
pel trencament de la cadena de custòdia, ja que el CD
en què va ser enregistrat
el contingut d’un ordinador d’una secretària de Millet no es va poder obrir i es
van fer servir altres còpies.
Pel que fa al munt de documentació, Martell també
va assenyalar que n’hi ha
molta de Millet i Jordi Montull, però no hi ha cap document en què Buenaventura els faci indicacions sobre obres o comissions.
El penalista, a més, va
dir al fiscal que no pot acusar l’exdirectiu de Ferrovial de tràfic d’influències
i d’administració deslleial
alhora, perquè, en aquest
cas, són delictes antagònics. És a dir, si el tràfic es
fa per obtenir més obres a
Ferrovial, representa que li
fa guanyar diners, i el segon implica el contrari: un
perjudici econòmic. Va assegurar que a l’Estat espanyol no ha trobat “cap sentència” en què es condemni pels dos delictes alhora.
Per la seva banda, Pablo
Jiménez de Parga, advocat de Juan Elízaga, responsable institucional de
Ferrovial, va indicar que el
directiu va assumir el càrrec quan feia set anys que
existia el patrocini del Palau. Va assegurar que Elízaga sempre ha mantingut que, tot i signar els
convenis de patrocini, la
seva feina només era controlar les prestacions del
Palau, així com les entrades dels concerts. I hi va
afegir que la nova direcció
del Palau, amb Mariona
Carulla, i Ferrovial, van
signar el 2010 que les contraprestacions mútues
del 2001 al 2009 van ser
correctes. ■
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Recta final per
a les defenses
en el judici del
cas Palau

Els advocats
de Ferrovial
desvinculen la
constructora dels
diners per a CDC
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Ferrovial justifica sus
convenios con el Palau y se
desmarca de los pagos a C D C
Losexdirectivosde Ferrovial juzgados por las supuestas "mordidas" a CDC a través del Palau
de la Música alegaron ayer que
sus convenios con la institución
cultural no eran simulados ni
sirvieron para alterar concursos
públicos y se desmarcaron del
uso que luego dio a ese dinero
Fèlix Millet. En el juicio por el
expolio del Palau de la Música,
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el abogado Cristóbal Martell,
que defiende al exdirectivo de
Ferrovial Pedro Buenaventura,
y el letrado Pablo Giménez de
Parga, que representa a Juan
Elizaga, pidieron una sentencia
absolutoria para sus clientes,
que se enfrentan a una petición
fiscal de 5 años de cárcel por
tráfico de influencias y administración desleal.
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CORRUPCIÓ

Ferrovial nega que els
pagaments al Palau
fossin per a CDC
MARC TORO
BARCELONA

Les defenses dels dos exresponsables de Ferrovial acusats d’haver pagat comissions a CDC
a través del Palau de la Música van demanar
ahir una sentència absolutòria per als seus clients. Segons els advocats de Pedro Buenaventura i Juan Elizaga –per als quals el fiscal demana cinc anys de presó–, la constructora no
va tenir res a veure amb el suposat finançament il·legal de Convergència. Una afirmació
que contradiu les confessions que Fèlix Millet
i Jordi Montull van fer a l’inici del judici.
Cristóbal Martell, advocat de Buenaventura, va defensar que els convenis de Ferrovial
amb la institució cultural eren “equilibrats”
–el fiscal va assegurar que eren molt superiors
a qualsevol altre patrocini de l’empresa– i es
van complir, i va desmarcar el seu representat
de l’ús que Fèlix Millet va donar als diners. “Si
Millet, o qui toqui, després desvia és com si la
meva mare diu que els diners de la pensió són
per a la carrera d’un nebot”, va exposar gràficament. El lletrat va assegurar, a més, que els
concursos que va guanyar Ferrovial no es van
alterar: “Estaven de primera comunió”. De fet,
va recordar que la constructora va guanyar
més concursos durant el tripartit que amb CiU
al Govern, i va afegir que Ferrovial es va adjudicar les licitacions sota sospita perquè “va
guanyar per golejada” en presentar la millor
oferta econòmica. Martell va insistir, a més,
que l’acusació contra els exdirectius de Ferrovial està “devaluada” perquè no té “arsenal punitiu”: quan van passar els fets –va recordar–
no existia el delicte de finançament il·legal.
“No val venir amb metadona, no valen els
substitutius. [...] La condemna és impossible”.
Objectiu: millorar la presència a Catalunya

En una línia molt semblant, l’advocat d’Elizaga, Pablo Jiménez de Parga, va al·legar que el
patrocini al Palau –més d’onze milions d’euros
en deu anys– no buscava camuflar el pagament
de comissions, sinó incrementar la “presència
pública” de Ferrovial a Catalunya. A més, va
deixar clar que Elizaga es limitava a controlar
el patrocini, signar els contractes i vetllar perquè es complissin. La seva funció, va afegir, era
comprovar que l’acord amb la institució no
perjudicava la imatge de l’empresa, motiu pel
qual no se sustentaria la seva participació en la
“canonada” per desviar diners a CDC.e

Pedro Buenaventura, exdirectiu de
Ferrovial, durant el judici. CÈLIA ATSET
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Ferrovial justifica
els seus convenis
amb CDC i nega
cap comissió
Els advocats demanen l’absolució
per als dos executius de la constructora
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Els exdirectius de Ferrovial jutjats
per les presumptes comissions a
CDC a través del Palau de la Música
afirmenqueelsconvenisquetenien
amb aquesta institució cultural no
eren simulats ni van servir per alterar concursos públics, i s’han desmarcat de l’ús que va donar a
aquells diners Fèlix Millet.
En el judici per l’espoli del Palau
de la Música, l’advocat Cristóbal
Martell, que defensa l’exdirectiu de
Ferrovial Pedro Buenaventura, i el
lletrat Pablo Giménez de Parga, que
representaJuanElizaga,vandemanar una sentència absolutòria per
als seus clients en la sessió d’ahir.
Tots dos s’enfronten a una petició
fiscal de cinc anys de presó per tràfic d’influències i administració
deslleial.
Martell va reconèixer que el cas
té “contorns escandalosos”, però va
ressaltar que l’“artilleria punitiva és

molt poqueta”, en part perquè quan
van passar els fets, entre 1999 i
2009, el delicte de finançament
il·legal no existia.
L’advocat de Buenaventura va
desmarcar Ferrovial de l’ús que
després van fer d’aquests diners els
saquejadors confessos Fèlix Millet i
Jordi Montull, que en la seva confessió del març passat van admetre
que lliuraven una part dels diners a
CDC com a comissions de la constructora a canvi de l’adjudicació
d’obra pública.
Martell va al·legar que la constructora es va adjudicar les licitacions sota sospita –entre les quals,
la construcció de la Ciutat de la Justícia i la línia 9 del metro– perquè
“va guanyar per golejada” presentant la millor oferta econòmica.
Parafrasejant el fiscal Emilio
Sánchez Ulled, que va denunciar
l’existència d’una “canonada” per
fer arribar les comissions de FerrovialaCDCatravésdelPalau,l’advo-

ANDREU DALMAU / EFE

Fèlix Millet amb els seus advocats a la Ciutat de la Justícia

cat va remarcar que res no demostra que Buenaventura formés part
d’“aquesta conspiració de canonades de diners cap a CDC”. Martell
va demanar l’anul·lació d’algunes
proves perquè, a parer seu, es va
trencar la cadena de custòdia.

En la mateixa línia, De Parga ha
va al·legar que Elizaga no va firmar
cap ordre de pagament al Palau,
atès que es va limitar a posar el “vistiplau” per confirmar que es prestaven les contraprestacions que figuraven als convenis.

Especial Illes
8 dies | 7 nits Vols des de Barcelona
Lanzarote | Costa Teguise

Mallorc

Occidental Lanzarote Playa 4 *

Occident

545€ MP

545

Gran Canària | Playa del Inglés
Occidental Margarides 4 *

615€ MP
P.23

Menor

Occiden

430

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 18

O.J.D.: 6417

TARIFA: 3931 €

E.G.M.: 29000

ÁREA: 642 CM² - 62%

SECCIÓN: CATALUNYA

9 Junio, 2017

Dos empresarios
inculparon
a
los cargos de CDC en e] ’caso 3%’
¯ Laexposicibn
motivada
deljuezdeEl Vendrell
contra
Gordb
remarca
quesele conocia
como
<<Gregorio>>
o <<Gerardo>>
¯ El Govern
explic6
al juzgado
queporcuestiones
tdcnicas
eraimposible
tenerla agenda
delexconseller
GERM.~N
GONZ/t,
LEZBARCELONA
agendade Bassolso Gerardo
en otro
La declaraci6n de los empresarios documento,
y otras concesiones
de la
Sergio Lermay Josep ManelBassols pmpiaempresapdblicaa la sociedad
fue la pieza del rompecabezas
que le Pasquina.
faltaba al Juzgadode Instrucci6n
E1juzgadoha dejadofuera de las
mimero1 de E1Vendrellpara pedir adjudicacionessospechosasde preal TribunalSuperiorde Justicia de sunta intermediaci6npor parte del
Catalunya(TSJC)la imputaci6ndel ex conselleralas obrasdel tdnel de
diputadodel Padamenty ex conse- las G16riespor parte de la empresa
ller de Justicia GermfiGord6.Asi Bimsa,tal y como
solicitabala Fiscaconsta en la exposici6n razonada lia. Sin embargoel juez pidi6 hace
por el juez al TSJCparapedir la in- unas semanasm/ts informaci6nsovestigaci6nde Gord6y que fue aten- bre esta obm,comosu estadoactual,
dida por el alto tribunalcatalgtnla para determinarsi existe un presunsemanapasada. E1 Juzgadode E1 to delito de malversaci6n
de caudaVendrelldetalla queensus declara- les pdblicosante posibles((desviaciociones los empresariosexplicaron nes presupuestariasen la ejecuci6n
queel alias queusabanparareferir- de la obrw).
sea Gord6em((Gregorio~)
o ((GerarE1juzgadode E1Vendrell
considedo)) y que tambi6nse referian con ra comoindicios con ((un posible
un apodo a otros cargos de Con- efecto incriminatorio~)contmGord6
verg~nciaDemocrhticade Catalu- las anotaciones
en las agendasde alnya (CDC)comoel ex tesorero An- gunosde los empresariosinvestigadreuV’fioca,al quellamaban((Anto- dosen estas concesiones,(da proxinio)), y queest~i investigadoen
midadcrono16gica
entre las donaciocaso 3%,o FrancescSgmchez,
llama- nes y 1as adjudicaciones de las
do ((Fernando)), que declar6
obms~
asi comolas declaracionesde
representante legal de CDCen el dostestigos protegidospor la Fiscajuicio por el saqueodel Palaude la lia y la de unex trabajadordel Canal
Mflsica, aunqueno estfi imputado Segarra-Gandguesque destap6 en
en E1Vendrell.
un correo enviadoa numerosasinsE1juez mcuerda
que se procedi6a titudones y mediosde comunicaci6n
reclamara la Generalitatla agenda estas presuntasirregularidadesen la
de Gord6cuandoera secretario del contrataci6npfiblica, por alteraci6n
quese
Governpero le respondiemnque em de las ofertas de las empresas
imposibleaportarla por cuestiones presentan,pesea que el procesode
t6cnicas. E1TSJCrechaz6en un pri- adjudicaci6npuedeser correcto. E1
mer momento
iniciar una investiga- juez del caso 3%tambi6nha incorci6n contmel ex consellery propuso poradoa la causaun informede la
al juez que reclamaselas agendas GuardiaCivil sobre 1as cuentas en
para versi coincidianconlas de los Andorraque tendrian empresariosy
otros imputados.La exposici6nmo- sociedadesinvestigadasen este proEl exconseller
Germb
Gord6
la semana
pasada
enel Parlament.
ANTONIO
MORENO
tivada considemque Gord6pudoco- cedimiento.
meterun presuntodelito de tr~ifico
de influenciasal efectuargestiones
para conseguirqueentidadespflblicas supuestamenteconcediesenadjudicadonesa empresasdonantesde
las fundadones
de CDC((con vulneraci6nde los principiosquerigen la
contrataci6n
pfiblica)).
Concretamente
se habria detectado queel sefior Gord6se habriapodido reunir)) duranteel proceso
(da contrataci6npfiblica conempresarios que finalmentefueronadjudicatarios de las obras analizadas,
acompafiadastambi6nde las donaciones alas fundaciones)~de Converg~ncia,especificala exposici6n
motivadaaceptadapor el TSJC.Este presuntotrfifico habriatenidolugar en obras de mantenimientode
edificios escolaresde Barcelona,la
mejoradel DiqueEste del Puertode
Barcelona,una obra adjudicadapor
Infraestmctures.caten las que aparece citado un tal Gregorioen la

P.24

m unilateral, sino
m acordado con
ante y efectivo,
ido internacioen lo dicho más
de la corona
se-2017
9 Junio,
s el referéndum
cibe el apoyo de
O sea, los suyos.
secesionista
anuncia –por
no es convocar
eferéndum
qué? Porque, el
onero de sus
sas y calendapo de descuenita con urgenque precisa de
as e históricas.
sico–, para
biente y
l infantería
. Y para
ción del Estado
e obtener
sta de la
uier caso, el
or el camino
por el oportue quienes
er a unos y
unes, inicia
e conduce a la

plicaciones. PAÍS: España
El mismo camino siguió Jordi Miró,
PÁGINAS: 20
que deja la dirección
de Atención a la
TARIFA: 630
€
Familia y Comunidad
Educativa
de la
Generalitat y abandona
el PDECat.
ÁREA: 155 CM²
- 17%

a susFRECUENCIA:
siglas), ideológicamente
situaDiario
dos en la derecha y abiertamente seO.J.D.: 2891
cesionistas.
Hoy, sus miembros, tieE.G.M.: 10000
nen prevista
una reunión para valorar
la situación
la estrategia a seguir en
SECCIÓN:y ESPAÑA

una «pérdida de conf
ro que no eran mome
das: «Los ceses y no
hacen en sesión de G
será una excepción»

CASO PALAU DE LA MÚSICA

PARALIZA SU A

Los exdirectivos de Ferrovial
justifican convenios del Palau

El PSC recu
el CGE la r
del reglam
JpS y la CU

ABC BARCELONA

Los exdirectivos de Ferrovial que están siendo juzgados en el caso del
desfalco del Palau de la Música alegaron, ayer, que los convenios entre
la constructora y la institución cultural no eran simulados ni sirvieron
para alterar concursos públicos. Además, se desmarcaron del uso que el
Palau hacía luego con el dinero.
El abogado Cristóbal Martell, que
defiende a Pedro Buenaventura (exdirectivo de Ferrovial), reconoció que
el caso tiene «contornos escandalosos», pero recordó que la «artillería
punitiva es muy poquita», porque
cuando ocurrieron los hechos no existía el delito de financiación ilegal. El
abogado aseguró que los convenios
eran «equilibrados» y se cumplieron,
ya que no eran ficticios, y sostuvo que
los concursos de obra pública de la
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Generalitat, que ganó la constructora en aquella etapa, no se alteraron:
«Estaban de primera comunión».
«Si Millet o quien toque, después
desvía, es como si mi madre dice que
el dinero de la pensión es para la carrera de un sobrino», añadió Martell.
El abogado del también exdirectivo Juan Elizaga defendió, en la misma dirección que Martell, los contratos suscritos con el Palau.

Bandera de la «piratería»
Por su parte, Xavier Melero, abogado de CDC y de su extesorero Daniel
Osàcar, cuestionó el miércoles la delación de los exresponsables del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, sobre la financiación ilícita del partido
y replicó al fiscal que la «bandera»
de los expoliadores de la entidad es
la de la «piratería», y no la catalana.

ABC BARCELONA
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dijous, 8 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Continúa la recta final del juicio del caso Palau con
la presentación de las conclusiones de la defensa
de Ferrovial que firmó varios convenios con el
Palau de la Música.
Continúa la recta final del juicio del caso Palau con la presentación de las conclusiones de la defensa de Ferrovial que firmó varios
convenios con el Palau de la Música. Su abogado ha negado que la empresa haya pagado comisiones a la antigua Convergència.
Decl. Abogado Ferrovial.

P.26

PAÍS : Spain
PROGRAMA : MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00
DURADA : 29

Cadena Cope

dijous, 8 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy, en el juicio por el caso Palau, el abogado de
Ferrovial y de su ex directivo Pedro Buenaventura
ha insinuado que CDC pidió dinero al Palau para
aportarle a la constructora como patrocinador.
Hoy, en el juicio por el caso Palau, el abogado de Ferrovial y de su ex directivo Pedro Buenaventura ha insinuado que CDC pidió dinero
al Palau para aportarle a la constructora como patrocinador. Félix Millet habría pagado al partido sin que la empresa lo supiera.

P.27

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO MIGDIA
DURADA : 89

RNE-1

dijous, 8 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio por el caso del saqueo del Palau, hoy el
abogado de Pedro Buenaventura, ex directivo de
Ferrovial, ha negado que la empresa hubiera
financiado ilegalmente a CDC y ha dicho que los ....
En el juicio por el caso del saqueo del Palau, hoy el abogado de Pedro Buenaventura, ex directivo de Ferrovial, ha negado que la
empresa hubiera financiado ilegalmente a CDC y ha dicho que los contratos fueron reales y se cumplieron. Pide su absolución. Decl.

P.28

TV3

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN MIGDIA
DURADA : 99

dijous, 8 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del caso Palau hoy ha sido el turno de
los abogados de los exdirectivos de Ferrovial a
quienes se acusa de pagar comisiones a CDC a
través de la institución.
En el juicio del caso Palau hoy ha sido el turno de los abogados de los exdirectivos de Ferrovial a quienes se acusa de pagar
comisiones a CDC a través de la institución. Lo han negado rotundamente asegurando que sus convenios no eran simulados y que no
sirvieron para alterar concursos públicos. Decl. abogado de Pedro Buenaventura.

P.29

Onda Cero

PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS MEDIODIA CATALUNYA
DURADA : 66

dijous, 8 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Los abogados de los exdirectivos de Ferrovial
desvinculan a sus clientes de los pagos a CDC.
Los abogados de los exdirectivos de Ferrovial desvinculan a sus clientes de los pagos a CDC. Aseguran que los convenios de la
constructora con el Palau de la Música eran reales y no servían para desviar dinero al partido.

P.30

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 14/15
DURADA : 95

RAC 1

dijous, 8 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Los directivos de Ferrovial acusados en el caso
Palau menosprecian las declaraciones de Felix
Millet y Jordi Montull y señalan que los concursos
estaban bien hechos.
Los directivos de Ferrovial acusados en el caso Palau menosprecian las declaraciones de Felix Millet y Jordi Montull y señalan que los
concursos estaban bien hechos. Decl. abogado Ferrovial.

P.31

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 66

TVE1

dijous, 8 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La defensa de los directivos de Ferrovial aseguran
que los convenios de la constructora con el Palau
de la Música eran corrector y niegan cualquier
relación con el desvío de pagos a CDC.
La defensa de los directivos de Ferrovial aseguran que los convenios de la constructora con el Palau de la Música eran corrector y
niegan cualquier relación con el desvío de pagos a CDC. Decl. abogado de Ferrovial.

P.32

PAÍS : Spain
PROGRAMA : DIARIO DE LAS DOS
DURADA : 48

RNE-1

dijous, 8 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Continúa la recta final del juicio del caso Palau con
la presentación de las conclusiones de la defensa
de Ferrovial que firmó varios convenios con el
Palau de la Música.
Continúa la recta final del juicio del caso Palau con la presentación de las conclusiones de la defensa de Ferrovial que firmó varios
convenios con el Palau de la Música. Decl. abogado Ferrovial.

P.33

Catalunya Radio

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 59

dijous, 8 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Las defensas de los directivos de Ferrovial en el
juicio por el caso Palau han negado que la
constructora pagara comisiones a CDC para
asegurarse la adjudicación de obra.
Las defensas de los directivos de Ferrovial en el juicio por el caso Palau han negado que la constructora pagara comisiones a CDC
para asegurarse la adjudicación de obra. Insinúan que fueron Fèlix Millet y Jordi Montull los que dieron un uso ilegal a los patrocinios
de Ferrovial. Decl. abogado de Pedro Buenaventura.

P.34

Catalunya Radio

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO)
DURADA : 38

dijous, 8 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El juicio por el caso Palau llega a su fin.
El juicio por el caso Palau llega a su fin. Hoy expone sus conclusiones la defensa de Ferrovial. El juicio puede quedar visto para
sentencia la semana que viene.

P.35

RNE-1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : LAS MAÑANAS BARCELONA
DURADA : 49

dijous, 8 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La defensa de los dos exdirectivos de Ferrovial
exponen hoy sus conclusiones definitivas en una
nueva jornada el juicio por el caso Palau.
La defensa de los dos exdirectivos de Ferrovial exponen hoy sus conclusiones definitivas en una nueva jornada el juicio por el caso
Palau. Ayer, el abogado de Daniel Osàcar reclamó que se invaliden las confesiones de Fèlix Millet y Jordi Montull. Decl. abogado de
Osàcar.

P.36

PAÍS : Spain
PROGRAMA : LA TARDE EN 24 HORAS
DURADA : 39

24 Horas

dimecres, 7 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del caso Palau las defensas siguen
presentando sus informes finales.
En el juicio del caso Palau las defensas siguen presentando sus informes finales. El abogado del extesorero de Convergencia asegura
que es un hombre honrado y mantiene que este caso no es corrupción catalana.

P.37

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 146

8TV

dimecres, 7 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El abogado de Convergència ha pedido en el juicio
del 'Caso Palau' la absolución del extersorero
Daniel Osàcar, porque la confesión de Millet y
Montull no tiene valor.
El abogado de Convergència ha pedido en el juicio del 'Caso Palau' la absolución del extersorero Daniel Osàcar, porque la confesión
de Millet y Montull no tiene valor. Guerra frontal con el fiscal que decía exactamente todo lo contrario. El ambiente en la sala estaba en
tensión a punto de estallar. Decl. Xavier Melero, abogado de CDC; Emilio Sánchez Ulled, fiscal 'Caso Palau', la semana pasada

P.38

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 177

8TV

dimecres, 7 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del 'Caso Palau' las defensas siguen
con los alegatos finales.
En el juicio del 'Caso Palau' las defensas siguen con los alegatos finales. Ayer Millet y los Montulls, y hoy el abogado de Convergència.
Xavier Melero ha pedido que se absuelva al extesorero del partido Daniel Osàcar, para quien el fiscal pide ocho años de prisión. Como
muestra de la guerra dialéctica entre el fiscal y Convergència, '8 al dia' ha encarado a ambos. Decl. Emilio Sánchez Ulled, fiscal 'Caso
Fiscal', la semana pasada; Xavier Melero, abogado de CDC

P.39

PAÍS : Spain
PROGRAMA : CATALUNYA VESPRE
DURADA : 32

Catalunya Radio

dimecres, 7 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La defensa de Daniel Osácar, extesorero de CDC,
cuestiona la confesión que hicieron ante el tribunal
del caso Palau Felix Millet y los Montull sobre la
presunta financiación del partido.
La defensa de Daniel Osácar, extesorero de CDC, cuestiona la confesión que hicieron ante el tribunal del caso Palau Felix Millet y los
Montull sobre la presunta financiación del partido. Decl. abogado.

P.40

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN VESPRE
DURADA : 64

TV3

dimecres, 7 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del 'Caso Palau' hoy es el turno de
hablar del abogado del extesorero de
Convergència, Daniel Osàcar.
En el juicio del 'Caso Palau' hoy es el turno de hablar del abogado del extesorero de Convergència, Daniel Osàcar. El fiscal pide ocho
años de prisión, pero evidentemente su abogado habla de su honestidad. Decl. Xavier Melero, abogado de Daniel Osàcar

P.41
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