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/director coo estrella//

~

UNABATUTA
CON
CglLAZOH
Parala prensarosa, PabloHeras-Casado
es el
maridode AnneIgartiburu.Paralos mel0manos,
el directorde orquestadel momento.
Enbreve,
Barcelonapodr~disfrutardoblemente
del granadino

Fnburgoy la violtnista Isabelle Faust.
El masicorive con naturelidad este
frendtico ritmo. Hablacon OnBarcelona desde Madrid,un dia antes de viajar a Salzburgo,dondedesdehace cinco
aflos dirige en la Semana
Mozart.~Desde el momento
en que llego a una ciudad mesientointegrado en ellayme ola suya es una vida de v~rtigo musical. vido de lo dem~ls~,asegura. ~<Trabajar
Pablo Heras-Casado(Granada, 197Y), sin parar y renunciar a muchascosas>~
el director espaf~olrods intemacional, es la davede su exitosa trayectoria. Y
desarrolla sus proyectosa un ritmo didurante esta mete6rica camerano haffcilmente sostenible para alguien que ce distinciones entre ponerseal frenno tenga su talento. En poco m~sde te de formacionescomola FilarmSnica
un mescapitanearal a diferentes forde Berlin o la de Viena,y las de m~sica
macionesen lugares comoSalzburgo, antigua. ~Ladiferencia reside solo en
Madrid, Barcelona, NuevaYork. Ro- el piano sonoro,pero la exigenciay el
ma, Londres. Berlfn o Zurich, despu~s compromisoson los mismos.Los grude tnunfar con El holand~serrante de pos de barroco que voy a dirigtr ahora
Wagneren el Real. En mediode este
son los mejuresen su repetrorio
marasmoatemzanl el iueves, 9, en el
nes que implicane a1200%en la callPalaude la M~lsicapara dirigir al coroy dad interpretativa~,.
orquesta de la BahhasarNeumann
alemanaen Selva moralee sp~r~tuale, de
<,SENSUALIDAD
~4USICAL.
Claudioblonteverdi. Pur si fuera poco, ,~Siemprehe queridointerpretar a 14onel 22 de matzo,volver~ipara debutaren teverdi. Enm|s inicios comodirector en
el Auditori con la OrquestaBarrocade Granadacrecf con esta mdsicay, a los

P.3

ON Barcelona

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 36-37

O.J.D.: 87909

TARIFA: 38612 €

E.G.M.: 490000

ÁREA: 1080 CM² - 200%

SECCIÓN: SUPLEMENTO

3 Febrero, 2017

celoro?@yahoo.es/¢~ar L~pez Rosell

37

que ~ige
cadaailo,

6pera

17 afios, di ya dos conferenciassobre
este revolucionario autor, Pero entonces no tenfamos mediospara recrear
una obra comoesta>~, recuerda. HerasCasadocalifica Selva moralecomo
testamentoreligioso>>de1italiano y dice que, pese a set una obra pococonocida, est~ a la altura de sus Operas:(<Es
un compositorinteligente y con gran
sensualidad musicab~.Igual de motivadose siente ante la visita al Auditon
con la forrnaciOnde Friburgo,en la que
grabantnla Quantasinfonfa de Mendelssohn,
dentro de un proyectocon la integral del autor.
PA_qADO CATAI~N

discoslleva
grabados
enSU

grandes
sehan
someddo a
su batuta
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El director sesiente vinculadoa Barcelonaporque paso pane de su infancia
en Rubf, dondesu padre estaba destio
nado comopolicfa nacional. Aunquela
familia volvid a 6ranada, 51 regres6 a
Barcelonaa los 18 a/los para contactar
en el Palaucon el director ]’ordi Casas,
unode sus maestros,y estudiar la tradiciOncoral catalana, y siete afros despu~sse instal6 en Catalunyapara dirigir
co rales y la Orquestxa
de (3ironaActualmentees director principal de la Orchestra of St. Luke’sde NuevaYorky tiene contrato con el TeatroReal, adem~.s
de estar regularmenteinvitado por las
principales sinf,Snicas del mundo.
De momentono se plantea otra aspiraci6n que la peffeccionarsu trabajo
comodirector y ,<servir con honestidad
el legado de los compositores,~.Casado con la televisiva AnneIgartibura. es
padrede un nifio de 8 meses,Nicol~ts.
~(Mesiento feliz y disfruto de este momento.Creoque tenet un hijo es una de
las mejores cosas que te puedenpasar
en la vida>~.Noseatrevea vaticinarsi el
pequehose orientanl hacia la mfisica.
~(Delo que s[ estoy seguro -conciuyees de que amar~,este ane, por el ambiente en el que se esUicriando,,. --
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El trio Ludwig, tot un luxe al Principal
La prestigiosa formaci( de cambracombinaun trio de BeethovenambXostak( vich
El Ludwig
Trio, undels
gransatractius de la
temporadade cambra
de JoventutsMusicals,
toca aquestdivendre8
al Principal(21h)
Trio nE~m.
6, en mi
bemollmajor, op. 70,
ndm.2de Beethoven,
completatambun trio
de Xostak(~vich.

Brussel-les, iamb Ilarga experiencia en mdsica de cambra,
tot col-laborant, entre d’altres,
ambartistes corn Hilary Hahn
o Mischa Maisky.
Gira ambel Triple Concert
Creat i’any 2009, el Trio Ludwig ~s considerat una de les
formacions de cambra m~s
destacadesde I’actualitat i t~
un projecte ,,molt interessant,.
per endavant, avan(~a Arnau

CARLESCASCON
Tornael LudwigTrio al Teatre
Principal, on va ser formaci6
de cambraresident i on encara
seguir~ fent concerts anuals.
Tot un luxe, comsempre, que
despresd’haver interpretat la
integral dels trios de Beethoven oferir~ aquestdivendresel
citat Trio nora. 6, en mi bemoll
major, op. 70, n~m.2, que ha
quedat injustament a I’ombra
deguta la celebritat del primer
tdo d’aquest op. 70 (.del Fantasma.), segonsobserva Oriol
Ponsat~-Murl~ al programade
m~del Palau de la Mdsica.
AII~ toquen aquest dijous,
arab una programa una mica
diferent, dins el .Palau Cambra. a la sala de concerts.
Divendres (21 h) completen
aquesta pe~a de Beehoven a
Sabadell ambel Trio ndm. 2,
en mi menor, op.67 de Xostak6vich, en la I[nia habitual
de .buscar una pe~a ben constrastada., en aquest cas del
segle XX, ,,ben actual., comen-

Aquestdijous
toquenal Palau i
divendresal Teatre
Principal

Abel Tom~s,la coreanaHyo-SunUmi .Arnau Tom~,s,components
del Trio Ludwig
tava ahir mateix Arnau Tom~s
a D.S. El violoncelista integra
el Ludwig amb el seu germ~
Abel Tom~sal violr-ambd6s
membresdel prestigi6s Quar-

Let Casals-i la pianista coreana Hyo-Sun Lim, guanyadora
de nombrosos concursos internacionals, entre els quals
destaca el Reina Elisabeth de
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Tom&s:a partir de 2018 s’embarca en una Ilarga gira per
Alemanya i Espanya amb el
Triple Concert de Beethoven,
convidat per I’Orquestra de la
R~diode Stuttgart.
Unaobra que ja van enregistrar, per cert, ambla Sinf6nica ""
de Galicia, dirigida per Victor
Pablo P6rez. Ambaquest disc
van rebre la distinci5 "E" que
la revista Scherzoatorga cada
mesals discs considerats excepcionals.
El mesvinent, d’altra banda,
toquena I’Auditori de Girona¯
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+ concerts
Divendres,
3
BEACH
SLANG
Indie rock
EIs de Philadelphia refermenques6n
una de les bandesm~sen forma del
moment
gr~cies al seu segonIlarg
’A LoudBashof Teenage
Feelings’
(2016). SIDECAR
PLA£A
REIAL,7 TEL:
933021 586 METRO:
LICEU(L3) PREU:
&5( ANTICIPADA,
18~ A TAQUI[[A
HORA:
21H¯ Sidecar.es
CHAMBAO
Flomenc chill
’Nuevociclo’ ~s I’hlbum ambqu~
els malaguenysemprenenuna
novaetapaenla sevatraiectbria. A
Barcelona
retornendins el cartell del
Festival Mil.lenni. PALAU
DELAM~JSICA
CATALANA
PALAU
DELAMI~SICA,4-6
TEL: 932 £87 200 METRO:
URQUINAONA(L1, L4) PREU:
ENTRE
&8148~
HORA:
2&H. ~15% DE DESCOMPTE
~’~ Ent radasdeva
nguardia.com
LA HABITACI(~N
ROJA/ndiero~k
’Sagradocoraz6n’ (2016) ~s el nou
capitol en la nbminafonogrbfica
dels valencians.BIKINIAVDIAGONAL,
547 TEL: 933 220800METRO:
MARIA
CRISTINA
(L3) PREU:
&S~PREU
ONE
HORA:20H ¯ Ticketea.cam
PERICOS~MBEAT
ENSEMBLE
Juzz
Prohomdel nostre jazz, Perico Sambeats’instal.la durantduesnits a la
sala Jamboreeambun espectacle
que ret homenatge
a Frank Zappa.
JAMBOREE
PLA£A
REIAL,17 TEL:933
&g&789METRO:
LICEU
(L3). PREU:
24(
ANTICIPADA,
27~ ATAQUILLA
HORA:
20
122H[] 2X1. ¯ Proticketing.com
SIMIANMOBILE
DISCOElectrgnica
’Welcometo Sideways’(2016)
el nouartefacte sonard’aquests
incombustiblesfacturadors de
trencapistes. APOLO
NOUDELA
RAMBLA,
113 TEL: 934 414 001 METRO:
PARAbLEL
(L2, L3). PREU:
ANTIEIPADA,
18EATAQUILLA
HORA:
24H ¯ Sala-apolo.com

DissaMe,
4
CAGE
THEELEPHANT
Indic rock
Hereusd’icones del rock independent camPixies, Weezro FooFighters, continuenportant al directe els
temesdel seu quart ~lbum,’Tell Me
I’m Pretty’ (2015). APOLO
NOU
LARAMBLA,
113 TEL: 9344&4001METRO:
PARAbLEL
(L2, L3). PREU:
23~PREU
~’JNICHORA:
20H¯ Ticketmaster.es
MAYTEMART|NNumenc
’AI flamenco
pongo
par testigo’
ds I’espectacleambqubMartin
recupera
cantsanticsaportant-hila
sevamanerade concebreel gbnere.
L’AUDITORI.
LEPANT,
130TEL:932
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479 300 METRO:
MONUMENTAL
(t2)
bat Mater’, deVivaldi, i la ’M~sica
~ PREUONICHORA:2130H aqu~tica; de H~ndel.PALAU
DELA
PREU:32(
¯ Koobin.com/auditoribcn
MOSICA
CATALANA
PALAU
DELAMOSEA,4-6 TEL: 932 957 200 METRO:
THEHEART
ANDTHEHEADIndie
URQUINAONA
(L1, L4) PREU:ENTRE20
Propostadestacadade I’escena
173E. HORA:2030H
indie folk, ’Signsof Light’ (2016)
¯ Koobin.com/ibercamera
~s la tercera obrad’estudi deThe
Dijous,9
Heart andthe Head,el primer sota
la protecci6 d’unadiscogr~ficamulDONALLOP
Indie
tinacional. RAZZMATAZZ
ALMOG~El cicle de concertsBornde Ca¢ons
VERB,122TEL:933 208 200. METRO: inicia la sevaedici~arabDonallop.
El duet mallorquiestrena’Misteris
MARINA
(L1) RREU:
25~ PREU
I]NIC
HORA:2ON.¯ Ticketea.com
de sa vida’ (2017). BORN
CENTRE
CULTURAL
COMERS,
2 TEL: 933 689
Diumenge,
700METRO:
JALIME
I (L4) PREU:
6~CASSMCCOMBS
Indie rock
ANTICIPADA,
IOEATAQUILLA
NORA:
El cantautorse situa enla part m~s 20H ¯ £odetickets.com
alta del cartell dela novaedici6del
cicle de concertsRondaorganitzat
SUNGODREPLICA
Rock
per I’Heliog~bal. CATTRAVESSIA
DE
Linsay Mctennan,lider dels adalils
del punkaustralia, TheMeaSANTANTONI,
6 TEL: 932 184485
nies, es passaal rock de garatge
METRO:
FONTANA
(L3) PREU:
mdspsicod~lic en la seva nova
ANTICIPADA,
1SEATAQUILLA
HORA:
21H ¯ Codetickets.com
aventura sonora, Sun GodReplica.
’GrandularFever’ (2016)ds el disc
Dilluns,6
que venen a presentar. MARULA
THEWAVE
PICTURES
Indie rock
EAF~.ESEUDELLERS,
49 TEL:933 187
El 2016TheWavePictures editaven
590 METRO:
LICEU(L3) PREU:
dosdiscos:’A Season
in Hull’,
ANTICIPADA,
15EA TAQUILLA.
HORA:
enregistrat arabI’~nica ajuda d’un
2~H¯ Ticketea.com
micrbfon, i ’Bamboo
Diner in the
Rain’ (2016). SIDECAR
PLA~A
REIAL,
THEPRETTY
RECKLESS
Rock
7 TEL.: 933021586. METRO:
LICEU
Ambted Zeppelin corn a principal
referent,el grupliderat per la volc&(L3) RREU:
17,50~ANTIEIPADA,
22(
TAQUILLA
HORA:
21H ¯ Sidecar.es
nica Taylor Momsen
ha empr~sarab
el seutercer Ilarg, ’WhoYouSelling
Dimarts,7
For’ (2016),un viratge capals sons
FORMA
ANTIQVACl~ssi~
mdscl&ssicsdel hardrock. APOLO.
Enunnourecital del cicleIberc~NOU
DELARAMBLA,
113. TEL:934 414
mera, FormaAntiqvainterpretaran
001METRO:
PARALLEL
(L2, L3). RREU:
un programa
queinclou duespeces 25( ANTIEIPADA,
30( A TAQUILLA
cabdalsde la mdsica
barroca:’StaHORA:20N¯ Ticketmaster.es
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«Al principi em va fer una
mica de cosa cantar en català»
LAMARI Cantant
MIGUEL LORENZO

ADRIANA VALERO DENGRA
BARCELONA

Després d’un viatge en solitari per l’Amèrica Llatina, l’esperit
inquiet que mou Lamari va quedar plasmat l’abril passat en forma d’un disc amb un títol que parla per si mateix: Nuevo ciclo. Ara, el
cor de Chambao agafa forces per
a un 2017 que inclou una parada
especial, avui, al Palau de la Música. A més a més, l’artista malaguenya segueix demostrant que la seva voluntat d’explorar nous territoris no s’ha doblegat i s’acaba de
llançar a interpretar una cançó de
Gertrudis en català. És una de les
moltes col·laboracions en les quals
treballa Lamari, perquè per a ella
«no hi ha més plaer» que compartir
la seva passió.
–¿Suposa aquest Nuevo ciclo també una nova etapa als escenaris?
–Crec que cada disc suposa una nova etapa, no cal que es digui Nuevo
ciclo. Un disc sempre té darrere un
projecte nou i noves il·lusions que
prenen forma de cançons. Encara
que pel que fa a l’estil, el resultat
general d’aquest disc és un so més
percussiu. Però al portar-lo al directe també casa bé amb els treballs
anteriors i el conjunt és un repertori molt emotiu, però també ballable.
–Aquest nou so, ¿es tradueix en uns
directes més moguts? ¿S’allunya
de l’atmosfera chill de les gires de
discos anteriors?
–Això depèn de la persona que vingui al concert. Jo crec que els concerts de Chambao són així des de fa
temps, encara que en cada directe
hi influeix l’energia dels que som
a l’escenari i dels que estan en el
públic. Evidentment no és el mateix que prémer el play i posar-te

sin i la cantava en castellà. Però va
ser al contrari; em van animar a ferho i aquí tenim el resultat. Quan la
fem en directe hauré de posar molta cura a pronunciar bé, a veure com
surt [riu].
–¿S’atrevirà al Palau?
–Ells [Gertrudis] tenen un compromís i no poden venir, així que no
veig que tingui sentit cantar-la sola
perquè és una cançó seva. ¡Però ja en
tindrem oportunitat!
–¿I qui l’acompanyarà avui?
–De moment, Carles Benavent, Dani de Macaco, Amparo Sánchez i potser també Maribel de D’Callaos. ¡Ah!
i un amic que està buscant-se un lloc
a Barcelona, Agustín Balda.
–Tot un desplegament. ¿Serà un
concert especial pel lloc?
–Moltíssim, és difícil explicar què té
aquell lloc; és una energia única. Tota la gent amb qui hi treballo cada
vegada que hi vaig em dona un tracte molt familiar i a la vegada molt
exquisit i professional. I després hi
ha el lloc mateix, que és meravellós i
transmet un rotllo i un ambient preciosos.
–¿Combinarà repertori de l’últim
disc i de treballs anteriors?
–Sí. Tocaré un munt de cançons de
discos anteriors perquè les noves casen molt bé amb els temes més coneguts de discos com Con otro aire i Pokito a poko, els de tota la vida. Però la
majoria, al tocar-les en directe, tenen un aire diferent.

33 María del Mar Rodríguez Carnero, Lamari, presenta avui el seu últim disc, ‘Nuevo ciclo’.
el disc estant a casa; els nostres directes per si mateix sempre seran
molt més enèrgics. És lògic, perquè
el que jo faig mai ha sigut música
clàssica, ¡encara que la música clàssica també et pot fer aixecar de la
butaca!
–A més, l’acompanya una nova banda amb una secció de metalls.
–Sí, per a aquesta gira vaig preferir
un altre tipus de músics i estic molt
contenta amb el resultat. A més de
la meva família de sang, tinc una
altra família, que són ells. Comparteixo molts moments amb els mú-

sics. Hi ha molt d’afecte i admiració pel que cadascú fa, ens uneix
l’amor per la música.

–Ha engegat el 2017 amb força.
–¡Sí!, acabo de fer dos sold out a
Madrid i ara em preparo per a aquest
concert al Palau.
–I ens acaba de sorprendre cantant
en català amb Gertrudis a Tan lluny
de tu.
–La veritat és que al principi em va
fer una mica de cosa. Els vaig demanar que si creien que sonava malament fossin sincers i m’ho digues-
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«Sempre col·laboro
amb qui m’ho
demana. És un honor
i un plaer compartir el
que més estimo a la
vida, la música»

–¿En què està ficada ara?
–Abans que s’acabés el 2016 vaig estar treballant amb Miguel Campello
en una col·laboració per al seu nou
disc; també en vaig fer una altra amb
D’Callaos i aquella que comentava
amb Gertrudis. Ara estic amb una
col·laboració per al nou disc d’Amparo Sánchez i... per ara no puc explicar gaire més.
–Sembla que mai diu no a col·laborar
amb els col·legues de professió.
–¡No hi ha motiu! Si tinc temps, sempre col·laboro amb qui m’ho demana. Per a mi és un honor i un plaer
compartir el que més estimo a la vida, la música. I tinc la sort de tenir
uns companys de professió brutals.
¿Per què no ho hauria de fer? H
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The Divine

Comedy

Contra el pop moderno

Atrapadoen el tiempo, Nell Hannonla persona y el personaje ya era un elemento
discordante entre sus coet~.neos cuando, en 1996 y aI frente de The Divine Comedy,
asom6la cabeza entre el star system de los festivos noventabrit~nicos con "Casanova".
E1 salto a Ia fama no se produjo, pero, a diferencia de muchoscompaSeros
generacionales, sigue grabandodiscos que ni pertenecieron a aquella ~poca ni
pertenecena nuestro presente. Con"Foreverland"ya son once. Pot cEsc GU~ME~

entradoen la tmintenao la cuarentena.
"Tambi#n
es perel dtnero.Losfestivalessonlugares
oersonas
concierto podetadclu~silivoPasaIo
f11ismodueeota P~emier
League
I a ~enteahora
cluiemd~sfrutardeunentomo
bonftoy prote,.q~do,
comelos palcoaqueex~stenenlos estad~us
donde
henes
s~indwtches
depepinillo. Enlos festivales
es to mtsmo.Sevenden
abonos
VIPy estateclo
preparado
parepoderluclr tus betasWolhngton.
EStodo muychic DOlodesmodes,yo nuf]ca i~e
s~dounapersona
defest~va~es,
sofal~e ;do con
el autobosdegira y he paduaheir cuando
he
quendo"
Lafalta deinterosdelpublicolayoff ~aciael indie
ha hechocambiarper comoletola fisor omiade
estosfesclvales,:lamados
a adaotarse
a los nuevos
tiemposparesoorevivir.%0vesenlos cattefes
deGtastonbury
y aires grandes
eventos,ItChes
defig~ras ddhip hop,no soncome
enlos v~eJos
tlemposNoqulerodecorclue solo debahaber
,~rup~smd~es,
Oeroest~ lodemuytelacionadocon
comodo..
Eemi case,Oebercaf#., comerpizza.
la falta debuenas
Dandas
" csetraduceesafalta
mkarcriOuetenla tefevlsi6n". Unestadode
deinterns eqla ausencia
denuevos
a’tlstas de
,~nimoquese reflela ala herade hacermosica,
referencia~"Aquies deridenodeber;acontesta~
"aunque
not#ene#or qu#s~,~nificaral,~obueeoEn
Solopodoadeclr qlJe ArcadeF~rees el meJor
~rupo
ocaaiones
t~enesquebusc~rsentirte menos
enIo ~ueilevamos
des~,FIo.. Peruooqu~ero
sentir
conferrable:no puedes
acomodarte
en Io Oue
dueestdycfittcaodo ala gente.Tamb~n
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queper el dme,oo la lamaNuest,’aexpenencia
en
Japenfue el e)emplorobs extremede un memento
prometedorquehuncades#eg&
Decorqueestoy

de#odersegu~renestejuego"

queseansold depende
del gustode cadaoyente

mezdando,
conel trabajo grbfico Solomtentasdar

"La verdad es que fui un tipo
afortunado. Hice la mfisica
que me gustaba cuando
a la gente le interesaba"
(Neil Hannon)
Con"Foreverland",Han~]on
havue!to, adem~s,
a
girar cong’u9odespues
de hacero eesolitario
pObiicoha acogl~ob~enlas canciones.NOp~enso
clue a toddel mundo
tenEaclue gustadetodd
nuevdquehacesa las primerasde carebJoEscribo
porgueio decesito,peruunosiemprese siente
meieral vet a la genrecanlando
y sonl ,endo
Yelvera actuarconnandanoes ni me]orhi peer
es d#erente.Haycosasquepuedes
hacerde una
de as canciones
qJe sore durantela qocbe.
furmay r~ode[a otr,~, y wceversa
G~rafsin mu~;cos
~
qabriaenfadado
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dehaberestaeoalli
s#nil~tudes
entreB/ut, Saint~t~enne,
Suede,
Pulpy
#ueoeconvert#se
en alEomuy5olJtanoel; Cterios
"Grac,’aspor pmcha,la
La rereades Ode~u~uotlpo
Asi quees~bien velvet a estar rodeado
~uchosotros Yono tensesentin~lentosnegatrwos mementos
ardrtunado
H, Ce,’a mOs~ca
queme8usta~acuan~o
de un #uhadode
a la genreie inreresabaToddaoueqd
des#ertode
porQue
aQuefiosaries Ioces deb~nflamarsede
A estasalturas, aues,Lqu~le quedaper delante?
pasada
c~e~o
inheresene/"easyiistenk}~’ o [as
LQu~planesde fu:Jro tiene ahora?"Ouelos plates
bandas
sonorasde )ohnBarn~y Ennio~crecot~e,
s~aanrooando"~.Yconocera Jeff Lynne?
queera Io ~ue~ m~meapas,~naba
Fnca]arenel
cumplido
ya su saef~o?"~NO!Todaviano Afg’an
gusto~er~eral~zado
rue acodehtalY, adema&
nunca
dla" ¯
memz,,[a~un
a n’nEuna
de[as f~estas"Despues
deafrosdecriticas, c ertossiresderoman:
c~srno
despues,
tddosse habianpasado
a Belle And
hacia:Oddaqbe~lo
afloran tras el cocumen:al
"Oasis:Supersonic"
(MatWlitecross,2016)y
recreateestrcnode’Tra;nsDettlng
2" (Danny
Boyle,
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El Festival
delMil.lenniconvida
NeilHannon,
el grandandi
delpop.

Pop de c/amera al Palau
THEDIVINECOMEDY
TORNEN
A BARCELONA
DIMECREB
OUEVEAMB’FOREVERLAND’
ORIOI RODR[GUEZ
Feia sis anys, els que han
passat des de la publicaci6
de Bang Goes The Knighthood (2010), que The Divine
Comedy guardaven silenci.
Ara, Neff Hannon torna amb
Foreverland(2016). E1 raftsic nord-irland~s presenta a
Barcelona la seva nova col.]ecci6 de composicions. La cita
6s dimecres vinent al Palau de
la Mfisica en un dels concerts
ln6S esperats de ]’actual edici6 del Festival MiHenni.
Fanfare for the Comic Muse
(1990) ds, oficialment, el primer disc de The Divine Comedy. Neil Hannon, per6, renega d’una obra que, certament,
sembla una (bona) foto¢6pia
de R.E.M. Per a Harmon, la

col.lecci6 fonogrhfica del seu
projecte (unipersonal) musical comenga arab Liberation
(1993), Mbumamb qu+ el raftsic nord-irland+s va comengar
a reivindicar-se corn un dels
ln6S exqu|s|ts dandis del pop.
Pop de c/~mera, art pop, pop
barroc.., s6n algunes de les
etiquetes que s’han let servir
per descriure l’eleghncla me16dlca arab qu~ Neff Hannon
va declinar peces d’orfebreria
corn Promenade (1994), Casanova (1996) o A Short Album
About Love (1997).
Melodiessofisticades
The Divine Comedy es van
apropar a les formes m6s bfisiques del britpop amb Regeneration (2001), disc (magnltic, tot i la seva proposta m6s
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di/ffana) que va comptar amb
la producci6 de Nigel Godr|eh, un dels arquitectes sonors m~s reputats dels darrers
anys, coHaborador habitual de noms corn, entre molts
d’altres, Paul McCartney, Travis, Beck, Pavement,Air i, especialment, Rad|ohead. Neff
Harmonseguiria destil.lant
tot el seu gust i distinci6 arab
Absent Friends (2004), disc
que, juntament amb els posteriors Victory for the Comic
Muse(2006) i el m6s frlvol
feliq BangGoes the Knighthood (2010), tamb6 significava
un retorn a la sofisticaci6 i
el detallisme pop.
Arab Foreverland, publicat el
rues de setembre passat, Neil
Harmon ha reaparegut d’un
exili creatiu que l’ha man-

tingut artlsticament inactiu durant els flltims sis anys.
Harmon ha confessat que ha
dedicat tot aquest temps a
gaudir de la vida despr~s d’haver conegut la seva mitja taronja: la cantautora irlandesa
Cathy Davey, i l’onz& treball
d’estudi de The Divine Comedy, insisteix en el seu vessant
m6s optilnista i llumin6s.
Goig que dimecres vinent porta fins a l’escenari del Palau de
la Mfisica en una nova citadel
Festival MiHenni.
THEDIVINE COMEDY
ESTIL:
INDIE
POR
PALAU
DELA
MI~SICA
PALAU
DELAMI~SICA,
4 6.
URQUINAONA
(L1, L4) DIMECRES
2030HPREU:ENTRE18148~.
[] 15% DE DESCOMPTE
~’~ Entradasdevanguardia.com
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Sisme en les files nacionalistes 3 Debat a l’Ajuntament de Barcelona

N

o poden ser mai corruptes els ideals democràtics, com el legítim anhel
d’independència de
molts catalans. Poden ser-ho, a títol
particular, els que professen o atien
aquests sentiments col·lectius, perquè cap ideologia o creença, tampoc la nacionalista, vacuna contra
les temptacions més vils.
Que vagin per endavant aquestes
precisions, òbvies però no ocioses,
abans d’abordar l’enrenou polític
organitzat al voltant de la batuda
de la Guàrdia Civil contra polítics i
empresaris vinculats al presumpte
finançament irregular de l’extinta
Convergència. Extinta, justament,
per enterrar el tòxic llegat del clan
Pujol, tot i que, segons la investigació, el modus operandi de la trama
del 3% hauria perdurat en el temps:
les últimes operacions sota sospita
són d’una data tan recent com l’any
2015.
El port de Barcelona, el túnel de

La clau

Enric Hernàndez
DIRECTOR

Contra l’estigmatització
de l’independentisme
A l’embolicar-se amb
l’estelada davant els
casos de corrupció,
la vella CDC sembra
dubtes sobre els seus
nobles propòsits

les Glòries, la nova avinguda del
Paral·lel, carrils bici, obres en escoles, línies ferroviàries... Obres grans i
petites, tant del Govern d’Artur Mas
com de l’ajuntament de Xavier Trias,
a la lupa judicial pel suposat cobrament de comissions. I, com a colofó,
la detenció/retenció d’exdirigents
de CDC com Antoni Vives i Francesc
Sánchez, l’extresorer Andreu Viloca
o Sixte Cambra, promocionat per
Mas a la presidència del port.

Pàgines 2 a 6 LLL

Idèntic respecte es mereix la presumpció d’innocència dels investigats que la presumpció d’imparcialitat dels investigadors. Primer, perquè la causa del 3% no neix de cap
complot antiindependentista, sinó
d’una denúncia d’ERC i les indagacions d’un jutge del Vendrell. Segon,
perquè diferents escàndols de corrupció van ocórrer o li van esclatar a
CDC molt abans de la seva metamorfosi independentista: GISA, Pretòria, el Palau de la Música, el frau confés de Jordi Pujol, els negocis dels
seus fills... I tercer, perquè embolicar-se amb l’estelada per defugir
responsabilitats només contribueix a estigmatitzar el sentiment independentista, compartit per centenars de milers de catalans honestos i com cal.
Malgrat la parafernàlia mediàtica desplegada per Interior, no és
ètic atribuir motivacions polítiques a jutges i fiscals, tal com fa Trias. L’exalcalde parangona aquesta

Colau obre expedient informatiu
sobre les presumptes anomalies
EFE / TONI ALBIR

L’alcaldessa no
descarta una comissió
d’investigació, però
de moment no la crea
Trias mostra el seu
«suport i afecte» a
Vives i diu que pateix
«una persecució»
TONI SUST / XABI BARRENA
BARCELONA

E

l govern municipal esperarà esdeveniments abans de
prendre decisions de calat
en relació amb l’operació
judicial que ahir va portar a la detenció de l’extinent d’alcalde de CiU
Antoni Vives, el president del port,
Sixte Cambra, i el director general
de la Fira i anterior gerent de l’ajuntament, Constantí Serrallonga, entre altres. L’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, va comparèixer a la tarda, després de convocar els grups
municipals, amb els quals va mantenir una breu reunió per abordar la
qüestió.
Colau va explicar que el govern
obrirà un expedient informatiu,
mitjançant el qual l’Oficina de la
Transparència recollirà totes les dades sobre les gestions administratives sota sospita. No va descartar que
s’acabi creant una comissió d’investigació ni que el consistori es personi en la causa. I va afirmar que les
úniques «dades contrastades» de
què disposava eren les que afecten
l’empresa municipal BIMSA.
Colau va relatar com la Guàrdia Civil havia fet registres a les cases de dos directius de l’empresa, el
director general, Ángel Sánchez, i

causa amb la intoxicació policial sobre el seu fals compte a Suïssa, però
oblida que la que va proclamar la seva innocència va ser la mateixa Fiscalia Anticorrupció que ha instat
aquesta última batuda. Si tan partidista fos la justícia, ¿hauria imputat
el PP per destruir proves del cas Gürtel o jutjat Luis Bárcenas i Rodrigo
Rato?

El silenci de Marta Pascal
Enfront de l’eloqüent (i honrós) silenci del PDECat de Marta Pascal, el
victimisme de la vella CDC sembra
dubtes sobre els nobles propòsits
d’alguns líders de l’independentisme. A l’espera de conèixer el seu
misteriós articulat, ens podem preguntar si, segons la llei de transitorietat, els delictes contra la hisenda
espanyola –avui dia, també catalana– serien perseguits per la justícia
d’una futura República o comptarien amb una patriòtica amnistia. H

sa va dir que no comptava amb elements que demostrin que hi ha una
connexió entre l’operació judicial i
el judici a Artur Mas per la consulta
del 9-N.
Una connexió que el president
del grup de CiU, l’exalcalde Xavier
Trias, considera indiscutible. Hores abans que parlés Colau, Trias va
defensar Vives, que va ser una peça
clau del seu govern municipal. «Vull
mostrar el meu suport i el meu afecte envers Vives, una persona amb
alts valors que pateix una persecució. Sempre li busquen les pessigolles i després tot acaba en sentències que l’exoneren», va dir. Segons la
seva opinió, el que ha passat guarda
semblances amb el que va qualificar
d’atacs mediàtics contra Mas i contra ell mateix, que va ser acusat de
tenir un compte a Suïssa, cosa que
es va revelar falsa.
UNA ACTUACIÓ IMPECABLE / «Vull deixar

33Agents de la Guàrdia Civil i secretaris judicials registren les oficines de les obres del túnel de les Glòries.

causa oberta CONTRACTACIÓ SOSPITOSA
LESLIE DE LOS SÍREX
J La Fiscalia de Barcelona va
presentar una querella per
presumpta prevaricació, tràfic
d’influències, malversació de fons
públics i falsedat documental
contra Antoni Vives, extinent
d’alcalde d’Hàbitat Urbà a
Barcelona durant el govern de
Xavier Trias (CiU), per la
contractació suposadament
simulada per part de l’agència
metropolitana Barcelona Regional
(BR) d’Antoni Miquel Cervelló,
conegut en l’àmbit musical com a
Leslie, el vocalista de Los Sírex, i

Jesús Arévalo, enginyer tècnic al
consistori de Sant Feliu de
Llobregat. Aquestes dues
persones, més Guillermo Müller,
director de l’entitat, també figuren
en la querella.
214.611 EUROS
J Segons la fiscalia, Vives «va
decidir afavorir econòmicament
dos col·laboradors polítics».
Arévalo va estar contractat entre
juliol del 2014 i maig del 2015 i va
percebre 59.544 euros. El de Miquel
va durar de gener del 2012 a maig
del 2015 i va rebre 155.067 euros.
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el director tècnic d’infraestructures, Ernest Santolaria. L’alcaldessa
va precisar els cinc casos sobre els
quals s’ha demanat dades al consistori en el marc de la investigació:
obres realitzades a l’avinguda del
Paral·lel, al carrer de Lucà, a Glòries,
al tram del carril bici de Bac de Roda
i Felip II i al Mirador de la carretera
de les Aigües.
En els casos de Cambra i Serrallonga, l’alcaldessa va recordar que
l’ajuntament compta amb presència al port i a la Fira de Barcelona.
Al port, el govern municipal li ha
demanat la celebració d’un consell
d’administració «com més aviat millor». En el cas de la Fira, Colau va explicar que està prevista una reunió
similar els pròxims dies. L’alcaldes-

clar que en els quatre anys del nostre govern es va actuar d’acord amb
la llei en els contractes i les adjudicacions de totes les empreses i instituts municipals, també BIMSA. La
seva actuació va ser sempre ajustada a llei», va declarar Trias, que va
defensar els funcionaris del consistori de possibles sospites.
La presidenta del grup de Ciutadans, Carina Mejías, va exigir a l’alcaldessa una comissió d’investigació: «No pot estar més temps callada.
Si no, apareixerà com a còmplice».
El cap de files d’ERC, Alfred Bosch,
va recolzar una possible personació
de l’ajuntament en la causa i una comissió d’investigació, i va subratllar
que el procés independentista consisteix en la «lluita per la llibertat»,
però també «per la neteja».
Pel PP, Alberto Fernández Díaz
va reclamar «màxima transparència i exemplaritat» a l’ajuntament.
La regidora de la CUP María José
Lecha va demanar la personació
municipal en la causa, i no va descartar la de la CUP. I va afegir: «Avui
el procés rep una bufetada tremenda. Torna a quedar tacat per la corrupció dels de sempre». H
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Shncheztambi6nfue director de
la fundaci6n CatDemcuandotuvo
que devolverlos 630.000euros que
el Palaules don6en 6pocade F~lix
Millet y fue quienacat6 el embargo
por parte deljuzgadode 15 inmuebles de CDCcomoaval para hacer
frente a la responsabilidadcivil.
Adem~s,
tuvo un papel decisivo en
la coordinaci6nde las defensasde
Artur Mas, la ex vicepresidenta
GERMAN
GONZ.~LEZ
BARCELONA
JoanaOrtegay la ex conselleraIreFrancesc Sfinchez (Sant Boi de
ne Rigaupor el juicio del 9-N que
Llobregat,1971)fue un habitual de
empiezael pr6ximolunes.
los juzgadosdurante su 6pocacoSu procedenciadesde las bases
mocoordinadorde r6gimenintery el conocimiento
que tiene de las
no y comunicaci6nde Converg~ninterioridades de CDC,sumadoa
cia (CDC),algo asi comoel responsu papel comoasesor juridico ansable de los servicios juridicos.
te los numerososcasos de presunAcostumbraba
a acompafiara diritas irregularidades, hicieron que
gentes del partido que debian ira
Artur Massefijara en 61 para sadeclarar comoimputadoso testicarlo de las sombrasy encargarle
gos en procesosabiertos por casos
la transformaci6ndel partido. De
de presunta corrupci6n politica.
esta forma, Sfinchezse convirti6
Estuvo junto a Oriol Pujol, con
hace un afio en el responsablede
quien le unia una relaci6n persola liquidaci6n de CDC
y su transformaci6nen el Partit Dembcrata
Europeu Catalh (PDeCAT).Para
lograrlo llev6 a cabo una amplia
reestructuraci6n del partido, adem~sde la organizaci6nde los diversos congresosque ban definido
la nuevaformaci6n.Conel partido
reci6n estrenado tambi6nse encarg6de1traslado de la antiguasede de Converg~nciaen la calle
Cbrsegaalas nuevasoficinas en el
paseo de Sant Joan.
Pesea la creenciade los responsables del PDeCAT,
el cambiode
partidonorue unatransici6nf~icil.
La pol6micacon el nombrey las
Francesc
Shnchez
enla antigua
sede
principal
deConvergbncia
enBarcelona
el pasado
30demarzo.
IVAN
CAMARA
luchas de poderde quienesaspiraban a liderar la formaci6nhicieron
nal, las vecesqueacudi6a testifident de la Generalitat que acudie- los intereses de CDC
en todos los Petrum -m~s conocido comocaso que la nuevaCDCnaciese con mucar comoinvestigadoante el Tribu- ra al Parlamentpara dar su versi6n esc~mdalos
judiciales en los que se 3%-cuandolos agentesse llevaron chos d6ficit. S~nchezse desgast6
nal Superior de Justicia de Cata- sobre el origende la fortuna fami- ha visto inmersala formaci6n.Es- preso al entonces tesorero Andreu en su nuevocargo, por lo que tom6
lunyapor el casoITV.
liar que apuntabaen su confesi6n. tuvo presenteen las entradasy re- Viloca. Tambi6nacompafi6a otto la decisi6nde dejarla politicaactiTambi6n
fue el encargadode en- Fuela primeravez que actuaba co- gistros en la antiguasedeprincipal ex cargo de CDC,Daniel Os~car, va y volver a dedicarsea la abogatrevistarse conJordi Pujolen su ca- moapagafuegosde Artur Mas,que de CDCde la calle Cbrsegayen su cuandofue a declarar comoinves- cia en un importante despachode
sa de la Cerdanya en verano de entonces se encontraba asediado fundaci6n CatDemde la Guardia tigado en la mismacausa. Incluso Barcelona. Ayerdescubri6 que no
2014 unas semanas despu6s de por los casos de corrupci6nde su Civil y de la Fiscalia Anticorrup- se encarg6de las fianzas para sa- es tan f~cil eludir las responsabilique confesarasu fraude fiscal. En partido.
ci6n, ordenadaspor eljuez de E1 car a los imputados
de la c~cel, se- dadesen el principal partido bajo
aquella reuni6n pidi6 alex presiDesde entonces ha velado por Vendrell, en las primerasfases de grin explicaronfuentesjudiciales.
sospechade Catalufla.

De acompafiante de Oriol Pujol
a ’bombero’ de Artur Mas

Francesc
Shnchez
ha organizado
la defensa
juridica en los casosdecorrupcibn
de CDC

Fueel encargado
de
reunirse
conJordi
Pujoltras confesar
sufraudefiscal

Ejecut6el embargo
de15delas sedes
de Converg~ncia
porel ’casoPalau’
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3Pàgines 2 a 6 i editorial

Cop al 3% de la
CDC de Mas i Trias
La Guàrdia Civil investiga el possible pagament
de comissions en obres de Barcelona i Sabadell

Detinguts el president del port, l’extinent
d’alcalde Vives i dos excàrrecs del partit
FERRAN NADEU

Un agent custodia la porta de l’Institut Municipal d’Urbanisme durant l’escorcoll d’ahir.
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Trump sembra
d’amenaces
les relacions
internacionals
PANORAMA 3Pàgines 14 i 15

Alonso, puntal
de Zapatero, mor
de càncer als
56 anys
PANORAMA 3Pàgina 22

¡Atenta!, el
maltractador
surt de la presó
Les víctimes d’agressions
seran avisades del risc per SMS
COSES DE LA VIDA 3Pàgines 34 i 35
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4

Manresa
Sant Feliu
de Llobregat

Rubí

5

Barcelona

6

Sant Boi
de Llobregat

7

Madrid
L’Hospitalet
de Llobregat

Majadahonda

10 Consorci d’Educació

El Prat de
Llobregat

8
9

de Barcelona. Obres
de manteniment
a diferents escoles
públiques de la ciutat

1

Institut Lluís de
Peguera (Manresa)

NOU COP A LA CORRUPCIÓ

Batuda abans
del judici a Mas
Una altra operació contra el
suposat finançament il·legal
de CDC afegeix més tensió
NEUS

Tomàs
Casual o causal, l’ombra de la corrupció torna a esquitxar l’antiga
Convergència a les portes d’un altre episodi d’ardor independentista. Aquesta vegada els sospitosos
no són uns noms qualsevol. El president del Port de Barcelona, Sixte
Cambra, un dels pocs amics que Artur Mas té en el partit. Antoni Vives,
home clau en la breu etapa de Xavier
Trias al capdavant de l’Ajuntament
de Barcelona. Francesc Sanchez,
un dels lampistes que coneix més bé
les interioritats de l’antiga CDC. I
Andreu Viloca, extresorer, assenyalat des del 2015 quan va ser imputat pel presumpte cobrament de comissions il·legals. Els seus noms van
saltar a les portades de les edicions
digitals d’alguns mitjans quan els
agents de la Guàrdia Civil pràcticament encara no havien començat
els registres.
Mentre l’ANC, Òmnium i altres
entitats sobiranistes continuen omplint autobusos (ja van pel centenar)
per acompanyar Mas, Joana Ortega i Irene Rigau dilluns quan s’asseguin al banc dels acusats per haver
organitzat el 9-N, el presumpte fi-

La investigació comprèn el
port de Barcelona i l’etapa
de Trias com a alcalde

nançament irregular és una garrotada a l’estratègia del PDECat, que
amb Marta Pascal i David Bonvehí al capdavant es va limitar a llançar un tuit: «El PDECat és un projecte que il·lusiona i que treballa per
una Catalunya millor. No permetrem que l’embrutin amb cap insinuació» (una breu i enigmàtica manera d’intentar marcar distàncies
amb l’antiga però encara pròxima
Convergència). Cambra també va
denunciar ahir a la nit la «intencionalitat política» en la intervenció

cle 155 de la Constitució com a «opció» per impedir el referèndum.
Els presumptes suborns a canvi d’adjudicacions a constructores
són molt pròxims en el temps (entre
el 2011 i el 2015), diversos dels detinguts són importants i les obres,
més que rellevants: des d’ampliacions del port de Barcelona fins a la
prolongació de l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
o la faraònica remodelació de la plaça de les Glòries de Barcelona.
/Algunes de les
empreses adjudicatàries també serien reincidents en el presumpte finançament il·legal. Aquest és el cas
del Grup Soler (una de les constructores més generoses a l’hora de fer
donacions a la CatDem). Una altra
és Copisa (el segon contribuent més
important de la fundació convergent entre el 2008 i el 2013). El seu
exconseller delegat Xavier Tauler és
un dels 18 detinguts ahir. Amic de
la infància de Jordi Pujol Ferrusola,
Tauler es va veure implicat en la trama del 3% de l’operació Petrum l’octubre del 2015.
Tauler no és l’únic que ja havia
sigut detingut amb anterioritat.
També repeteix el directiu de l’empresa Oproler Josep Maria Bassols,
marit de la jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Nú-

DESPLEGAMENT La Guàrdia Civil registra les oficines de BIMSA, a Barcelona.

NOMS REINCIDENTS

L’exalcalde Trias
i Cambra denuncien
que l’operació judicial
respon a una
intencionalitat política
judicial. L’exalcalde Trias; l’actual
consellera de Governació, Meritxell
Borràs, i el seu pare i president de
CDC, Jacint Borràs, van acusar el Govern central de llançar una «operació programada» i «mediàtica» per
«desprestigiar» el PDECat i desmotivar els catalans de cara al judici del
9-N. Sigui per desmotivar-los o no, a
la mateixa hora, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, brandava l’arti-
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DETINGUT Antoni Vives abandona casa seva en un cotxe policial.
ria Bassols, a qui Mas va fitxar en el
seu moment com a comissionada
de Transparència i a qui l’Executiu
de Carles Puigdemont va destituir
fa un any. Altres constructores com
Comsa o la lleidatana Benito Arnó
apareixen per primera vegada en
les complexes indagacions dels investigadors.
Hi hagi o no una ordre política
per fer coincidir l’operació amb el
judici de dilluns, si són certes les
sospites de la Guàrdia Civil hi ha

elements a tenir en compte a l’hora
d’analitzar-la. Un és que per primer
cop un dels epicentres seria l’Ajuntament de Barcelona. El segon factor a subratllar és que aquestes adjudicacions sospitoses van tenir lloc
quan Convergència ja havia canviat
el nom de la seva fundació i havia
decidit que no es digués més Trias
Fargas per evitar que, com passava
des que va esclatar el cas Palau, se la
seguís associant a la corrupció.
Han passat gairebé 20 anys des
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1 Torredembarra

va centrar les
indagacions inicials. El juny del 2014
va ser detingut el llavors alcalde.

4

2

3
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2 L’operació va continuar

l’agost del 2015 amb el primer
registre de la seu de Convergència.

3 La seu de CDC

va tornar a ser
registrada l’octubre del 2015, quan
hi va haver 10 detencions.

Carrer de Lucà

8

Port de BCN.
Obres en
accessos de
l’ampliació sud

9

Port de BCN.
Dic de l’Est

Estacions Sabadell Estació
i Sabadell Plaça Major
dels FGC

6

Carril Bici.
Projectes de
contractació a
Bac de Roda-Felip II,
Josep Pla i Cantàbria

Plaça de
les Glòries

5

3

Obres al Mirador
de les Aigües, a Collserola

FERRAN NADEU

7

Avinguda
del Paral·lel

EL PERIÓDICO

10 PROJECTES SOTA SOSPITA

18 detinguts per pagar i
cobrar comissions il·legals
Més de 150 agents
de la Guàrdia Civil
efectuen 20 registres
en 10 localitats
J. G. ALBALAT / G. SÀNCHEZ / BARCELONA
Á. VÁZQUEZ / MADRID

L’

REGISTRE Agents de la policía judicial, a la seu de BIMSA.

La cúpula del PDECat
vol distanciar-se dels
dirigents de CDC que
denuncien una operació
«mediàtica»

que l’exlíder d’ERC Josep-Lluís
Carod-Rovira va parlar per primera vegada de les comissions
de Convergència. Va ser el 1998.
Set anys després, també en seu
parlamentària, va ser quan Pasqual Maragall va parlar explícitament del 3%. Ho va dir i després ho va retirar davant un aïrat
Artur Mas. Des d’aleshores, les
investigacions, les imputacions i
les especulacions s’han anat succeint. ¿20 anys més? H

operació que la Guàrdia
Civil va desplegar ahir
contra el presumpte finançament irregular de
Convergència es va saldar amb 18
detinguts. Més de 150 agents van
portar a terme una vintena de registres en domicilis, despatxos i empreses públiques per rastrejar presumptes pagaments de comissions
a canvi de l’adjudicació de contractes d’obres públiques. L’acció es va
portar a terme en una desena de localitats i estava enfocada sobretot
en el modus operandi de tres empreses d’infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat quan CiU estava al capdavant del
consistori.
Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, s’investiguen delictes com
ara prevaricació, suborn, tràfic d’influències, malversació de fons, falsedat documental i blanqueig de capitals. Entre els arrestats hi ha Andreu
Viloca, extresorer de CDC, que ja va
ser detingut en una fase anterior de
l’operació; Xavier Tauler, exconseller delegat de Copisa; Sixte Cambra, president del Port de Barcelona;
Antoni Vives, tinent d’alcalde durant el mandat de Xavier Trias, i
Francesc Sànchez, assessor jurídic
i de comunicació de CDC. També
van ser arrestats el director general de Fira de Barcelona, Constantí
Serrallonga, i el director general i el
responsable d’infraestructures de
Barcelona d’Infraestructures Muni-
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cipals SA (BIMSA), Ángel Sánchez, i
Ernest Santolaria, respectivament.
La fiscalia indaga la possible
implicació de tots ells en una trama que presumptament canalitzava els diners dels suborns d’empreses constructores a través de donacions a les fundacions vinculades a
CDC CatDem (abans Trias Fargas) i
Fòrum Barcelona, i fins a les arques
del mateix partit. En total, estan sota sospita 10 projectes urbanístics
(vegeu el gràfic superior). La majoria dels detinguts van quedar en
llibertat després de registrar-se els
seus domicilis o oficines. Set d’ells,
però, van dormir al calabós. Es tracta de Vives, de Viloca, de Tauler, de
Sànchez, de Josep Antoni Rossell (ex-

Set arrestats van
dormir al calabós i la
resta van quedar lliures
després d’examinar els
seus domicilis o oficines
director d’Infraestructures.cat), de
Josep Manel Bassols (delegat d’Oproler Catalunya) i de l’empresari Fèlix
Pasquina, informa Esther Celma.
/ «Andreu
Viloca és qui controlava de forma
sistemàtica els pagaments que, si es
confirmessin, serien suborns sota
l’aparença de donacions a través de
les seves fundacions vinculades:
CatDem i Fòrum Barcelona», argumenta la fiscalia. Una vegada més
l’apunta com l’eix de la trama del
3%: «Durant el desenvolupament de
la investigació ha quedat acreditat
que Viloca, quan era administrador
i tresorer de la llavors CDC (abans
SUBORNS, NO DONACIONS

CiU) i de la Fundació CatDem, portava un control exhaustiu de totes les
licitacions i adjudicacions d’obra
pública i de concursos oferts per diferents administracions sota l’esfera de poder de CDC. Es va constatar
com les esmentades empreses efectuaven l’oportuna donació a CatDem». El Tribunal de Comptes, en el
seu informe de fiscalització del 2008
sobre la comptabilitat de CDC, va assegurar que el partit no havia pogut
acreditar la procedència d’1,8 milions d’euros provinents de les dues
fundacions.
/ L’operació
d’ahir s’emmarca en les indagacions que dirigeix el jutjat d’instrucció número u del Vendrell impulsades pels fiscals anticorrupció Fernando Bermejo i José Grinda. En
concret, els principals registres es
van practicar a les empreses
Infraestructures.cat, la principal
responsable de la contractació
d’obra pública de la Generalitat, el
Consorci d’Ensenyament, l’Autoritat Portuària de Barcelona i BIMSA.
Un dels projectes que estan sota sospita, el de la construcció del túnel
per soterrar la Gran Via a la plaça de
les Glòries de Barcelona, es va adjudicar amb Xavier Trias (CiU) d’alcalde i amb Antoni Vives com a responsable de BIMSA. Aquestes obres van
ser adjudicades a una unió temporal d’empreses integrada per les empreses Romero Gamero, Benito Arnó e Hijos, Copisa i Comsa.
Precisament, en la mateixa operació també es van registrar les dependències de l’empresa constructora Comsa, a la qual el Port de
Barcelona també ha encarregat diverses obres d’ampliació, com el
moll sud, amb un pressupost de 4,2
milions d’euros. H
JUTJAT DEL VENDRELL
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nerle en el puntode mirapor dos
de proyectosde ampliaci6n.
Mayorsimbolismo
politico revisten para Maslos nombresde Antoni Vivesy FrancescS~mchez,
consideradoscomodos de sus fontaneros. AntoniVivesformaparte del
pinyol, tal y como
se conoceal grupo de confianzaque el ex president
form6en las bases de CDCyen el
que tambi6nse cuentan Francesc
Hornso el defenestmdo
OfiolPujol.
Conexperienciaen el sector privado -fue director comercialde Nissan en Espafia-,Vivesocup6varios
ArturMas,
JordiPujoly Antoni
Vives,juntos
e, 2001.D.UMBERT
cargosen la Generalitat de Pujol
basra queen2011alcanz6la todopoderosa tenencia de Urbanismo
de Barcelonade la manodel entonces alcalde XavierTrias, de quien
rue hombre
fuerte. Al llegar fue el
propio Vivesquien se encarg6de
dotar de grandesrecursosa su nueva ~rea. La idea de agruparde organismosmunicipalesbajo el hombre de Bimsa-unade las empresas
registmdasayer- fue suya.
A su paso por el Ayuntamiento
de Barcelonano pudoevitar que la
huella de la sospechale acompaflara en prficticamentetodoslos proXavier
Trias,ArturMas
y SixteCambra,
enunareuni6n
de2013.
A. MORENOyectos que pusoen marcha.La Offcina Antifraudenunci6irregularidadesen la conversi6n
del Port Vell
en un embarque
para yates de lujo
en un caso que permanecebajo la
lupa del Servicio de Blanqueode
Capitales (Sepblac)del Banco
Espafia.Tambi6n
realiz6 gastosinjustificadosen las empresas
pfiblicas que controlabay rue llevado a
Fiscalia por el equipode la actual
alcaldesa,AdaColau,porla gesti6n
quehizo de los fondosde la empresa BarcelonaRegional.Hastaayer,
s61ola contrataci6nirregular de
personasdel entomode CiU-entre
Francesc
Homs
juntoa Francesc
S~nchez,
enabrilde2016.JORDI
SOTERAS ellos Leslie, cantantede LosSirexle habiancostadounaquerellade la
Fiscalia. Ahoradeberfi responder
del presunto desvio de fondosde
obras pfiblicas del Ayuntamiento
hastalas arcasde su partido.Vives,
historiador,escritor premiado
y colaboradorhabitual de medioscatalanes, abandon6la primeralinea
politica en 2015al renunciara su
asientoentre los gruposde la oposici6ndel Ayuntamiento.
Sefue tras
un discurso en el Plenomunicipal
queno le vali6 ningfinaplausode
los miembros
de su propiogrupo.
FrancescSknchezfue unode los
fflfimosen llegar al entomode confianza del ex president peroquien
JAVlER
OMS
BARCELONA
ci6n que aprendi6 a medrara la asumi6uno de los encargos m~s
Cons61otres nombms
de la lista de sombradel ex president y de una complicados.Se le responsabiliz6
18 detenidosayer por ordende la formapropia de hacer relaciones de organizarla defensajufidica de
Fiscalia se puedehacer un relato de poder. Ex senadorpor CDCdu- un partidoa quienlos continuoscacasi completo
de la historiapolitica rante una d6cada,pas6 de torpedo sos de presunta corrupci6n-desde
del ex president de la Generalitat de la Generalitatpara controlarun el casodel Palaude la MfisicahasArtur Mas, desde su etapa como poderf~ctico comoel FCBarcelo- ta las dos primerasfases de Pedelfin de JordiPujoly hastasu lle- na-JosepLluis Nflfiez soport6to- tram-le abrieronlas costuras.S/mgadaal Palau.Pesea esa evidencia, doslos intentosde Pujolpor destro- chezsiempreera el primeroen dar
y pese a que la operaci6n de la narle- a ser hombrede confianza la cara ante los mediosen el lugar
GuardiaCivil afecta de lleno a co- en instituciones dondese genera- dondese producianlos registros.
misiones supuestamentecobmdas ban las complicidadesdel poder. Siemprepara quitar peso alas dedurantela 6pocaen la que CDC
es- Fuepresidentedel EstadiOlimpicy tendonesde los tesoremso infravataba bajo su Presidencia, Masno presidente del OpenGod6durante lorar las pmebas.Unaimagenilusrealiz6 ayer ningunadeclaraci6n. dos d6cadas.En2011rue aupadoa tr6 su estrategia de aparentarnorEntrelos detenidosayerse cuen- la presidencia del ambicionado malidaden cualquier situaciSn:
tan miembrosde la vieja guardia Puertode Barcelonapor Masy otro flanque6a pie a OriolPujolhastael
pujolista como
Sixte Cambra,
filfiviejo pretoriano, Lluis Prenafeta. juzgadopara declarar por el caso
morepresentante de una genera- Uncargo que ha acabadopor po- /TVde trgfficode influencias.

Tres detenidos
del corazSn del
poder de Mas

Vives, Cambra
y Shnchez
acompaSaron
al expresident
durante
todasutrayectoria
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Sisme en les files nacionalistes 3 Els detinguts més destacats
La quarta fase de la investigació del ‘cas
3%’, sobre el presumpte pagament de comissions il·legals a l’antiga Convergència,

ha situat sota el focus policial 18 detinguts,
alguns dels quals havien mantingut una estreta relació amb Artur Mas. Aquests són els

SIXTE CAMBRA

institucional, definida pels
seus més pròxims com a «caràcter discret», sense eludir
els seus clars vincles convergents i la seva relació personal i de confiança amb Artur
Mas. La seva fidelitat al partit està fora de dubte.
Sixte Cambra (Barcelona,
1952) va estudiar Administració d’Empreses a Esade.
Va ser senador per CiU del
1993 al 2004 i president de
la Comissió d’Hisenda del
Senat del 2000 al 2004. En
aquest període va ser responsable i portaveu de
l’Àrea Econòmica del Grup
de CiU al Senat.
Entre el 1975 i el 1990 va
ser director general i conseller delegat del grup tèxtil
Vilà. És soci fundador de Seeliger y Conde i en va ser vicepresident executiu. E. L. A.

Un gestor eficient
amic d’Artur Mas
Sixte Cambra Sánchez va
assumir el 25 de gener del
2011 la presidència del port
de Barcelona en substitució
de Jordi Valls. Avalat pel seu
indubtable pedigrí convergent, la seva arribada al port
de Barcelona tenia com a objectiu principal impulsar
aquesta infraestructura com
un dels pilars industrials de
Catalunya. La seva adaptació
al càrrec és indubtable, aportant la seva energia especialment en les relacions amb la
inversió xinesa, l’impuls del
corredor mediterrani i el suport de Barcelona com a base

creuerística. Fruit de la seva
gestió, la Xina és el primer soci comercial del port, ja que és
l’origen o el destí del 23% dels
contenidors. El port va tenir
el 2016 resultats rècord.
Sobre la independència de
Catalunya, ha sabut mantenir una certa independència

Ha transformat
el port de BCN
mitjançant aliances
amb el capital xinès
FERRAN NADEU

33 Sixte Cambra.

ANDREU VILOCA

La caiguda d’Osácar el

va convertir en tresorer
Andreu Viloca va ser el successor, com a tresorer de Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC), de Daniel
Osácar, quan aquest, caigut
ja en desgràcia per l’esclat del
cas Palau, es va jubilar el desembre del 2010. Havia arribat a CDC des de la cúpula directiva del Col·legi de Metges
de Barcelona i ràpidament es
va convertir en la mà dreta
d’Osácar. Professionalment,
Viloca va fer carrera com a
càrrec directiu en una entitat propietària d’un hòlding
de 15 empreses amb interessos en diferents sectors, entre

ells, immobiliaris, de finances i assegurances. Juntament
amb la tresoreria, Viloca va
heretar d’Osácar, també, l’administració de les fundacions
CatDem i Nous Catalans.
El 28 d’agost del 2015 va
assistir, en la segona fase de
l’operació Petrum, impertèr-

Fred, va veure
com la Guàrdia Civil
li registrava el
despatx 5 hores

perfils de quatre dels noms més destacats
que s’han vist esquitxats per l’operació de la
Guàrdia Civil.

ANTONI VIVES

El més llest
de la classe
Antoni Vives Tomàs (Barcelona, 1965), llicenciat en
Empresarials, especialitzat
en màrqueting i comerç internacional, va arribar a la
primera línia de la política
de forma diferent a la majoria de dirigents de Convergència Democràtica. Havia
sigut membre de l’independentista Moviment de Defensa de la Terra (MDT) i d’ERC,
en què va entrar amb el moviment Acció Catalana, del
qual va ser secretari general.
Va figurar en l’executiva
del partit republicà el 1998
però un any després va in-

DANNY CAMINAL

33 Andreu Viloca.
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gressar com a militant a CDC.
Allà es va acostar al grup més
pròxim a Artur Mas, el pinyol,
en què destacaven David Madí, Quico Homs i Oriol Pujol.
En l’última etapa del pujolisme, va ser secretari del Govern entre el 2001 i el 2003. El
2004 va ser nomenat vicese-

Home fort de
Trias, va ser l’ideòleg
urbanístic de la seva
gestió municipal

cretari general de militància
i participació de CDC, i tres
anys després es va convertir
en regidor de CiU a Barcelona
i en l’home fort de Xavier Trias. A l’ajuntament, per primera vegada, no hi havia un
alcalde que executés la seva
idea de ciutat. El masterplà corresponia al responsable d’Urbanisme, Antoni Vives, que
no era arquitecte ni urbanista. Vives li va explicar a Trias
la seva idea de ciutat, pel que
fa al totxo, i aquest es va entusiasmar. Una de les primeres decisions de Vives va ser
centralitzar al seu despatx
tota la contractació que feia l’ajuntament. El 23 de febrer compareixerà davant el
jutge després de ser investigat per presumpta contractació fraudulenta de personal a
Barcelona Regional. T. S. / X. B.

JULIO CARBÓ

33 Antoni Vives.

rit, a les cinc hores de registre del seu despatx per part
de la Guàrdia Civil, com a
administrador de la CatDem, hereva, al seu torn, de
la Fundació Trias Fargas. En
aquelles cinc hores, Viloca
només va interrompre una
vegada els agents i va ser per
demanar tabac. Una mostra
del caràcter de l’extresorer
que l’ha mantingut, mentre ell ha pogut, allunyat de
l’ull públic.
Un parell de setmanes
després, Viloca va sortir de la
presó de Quatre Camins després que l’Audiència Provincial de Tarragona decretés
la seva llibertat amb una fiança de 250.000 euros. Convergència Democràtica va
dipositar al jutjat un xec per
aquesta quantitat per cobrir
la fiança. H
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JOAN CORTADELLAS

33 Francesc Sanchez.

FRANCESC SANCHEZ

El ‘fontaner’ que va
muntar l’harakiri de CDC
Advocat de professió, Francesc Sanchez (li agrada escriure el seu cognom sense accent) es va moure pels
cercles pròxims a Oriol Pujol fins que va decidir desmarcar-se’n quan el cas ITV
va forçar que el fill de l’expresident es retirés de la política, l’estiu del 2014.
Va desenvolupar diverses feines com a fontaner per
al partit, com per exemple
ser l’enllaç amb Jordi Pujol
pare quan aquest va confessar haver delinquit. Després que el gener del 2016
Josep Rull abandonés el

càrrec de coordinador general de Convergència per convertir-se en conseller del Govern, Sanchez, coordinador
de règim intern i comunicació del partit, va passar a
ser l’home fort dels convergents. Artur Mas el va escollir per pilotar els prepara-

Va ser l’enllaç
amb Jordi Pujol
quan va confessar
haver delinquit

tius del congrés eutanàsic de
Convergència i fundacional
del PDECat, el mes de juliol
passat. Després del conclave, i com havia anunciat, es
va apartar de la direcció del
PDECAT.
Entre les funcions que
desenvolupava Sanchez en
l’última direcció de Convergència Democràtica de
Catalunya també hi havia
les de coordinar els serveis
jurídics de la formació política, i per això exercia de portaveu davant les causes judicials que esquitxaven càrrecs
del partit. De fet, com a advocat de CDC, ara que està reduïda a la mínima expressió,
en part, pels processos oberts
contra el partit, Sanchez és el
representant jurídic de Convergència. El que té la firma,
per dir-ho així. H

126 banquers
cobren més d’un
milió a l’any
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La trama del 3% esquitxa la
gestió de CDC a Barcelona
œDetinguts l’ex-tinent
œEl fiscal investiga
œEls afectats vinculen
d’alcalde Vives i l’excàrrec pagaments per les obres de l’operació a l’inici del
del partit Francesc Sánchez Glòries o l’ampliació del port judici del 9-N POLÍTICA 11 A 13

XAVIER GÓMEZ

Escorcolls en seus municipals. Bona part dels escorcolls judicials efectuats ahir van tenir lloc a la capital catalana,
com ara a la seu de l’empresa municipal Bimsa (a la imatge, custodiada per la Guàrdia Civil) i al port de Barcelona

Trump esbronca per telèfon
els mandataris d’Austràlia i Mèxic
 Una conversa
protocol·lària amb el
‘premier’ Turnbull va
acabar en baralla verbal

On és la
primera dama?
VIURE 6
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 El president dels
EUA va dir “de broma”
a Peña Nieto que
enviaria tropes al seu
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Sota l’ombra de la corrupció

La investigació pel finançament de
CDC esquitxa la seva gestió a Barcelona
NINOTS

Divuit detinguts per una presumpta trama de comissions en obres de la ciutat

TONI
BATLLORI

redembarra, i després d’anar escalant esglaons en la investigació
s’ha arribat fins a CDC. Segons la
Fiscalia Anticorrupció, s’hauria
creat un circuit que funcionaria de
la següent manera: existeixen reunions prèvies entre empresaris,
funcionaris públics i membres del
partit o la fundació. Després es feia
un concurs ad hoc; el beneficiari
feia aportacions a les fundacions
del partit i finalment se li donava la
concessió.
L’extresorer de CDC i CatDem,

SANTIAGO TARÍN
MAYKA NAVARRO
Barcelona

La tercera fase de la investigació
del 3%, el presumpte finançament
irregular de Convergència DemocràticadeCatalunya(CDC),afecta
de ple la Barcelona de l’alcalde Xavier Trias. La Fiscalia Anticorrupció i la Guàrdia Civil van escorcollar ahir les seus de Bimsa, la societat municipal que s’encarrega de
les obres de la ciutat, i de l’Autoritat Portuària a la recerca de possibles irregularitats en la concessió
de contractes com els túnels de la
plaça de les Glòries o el dic de l’Est.
I també arriba a l’entorn directe de
l’expresident Artur Mas, ja que
entre les detencions que es van fer
hi ha Sixte Cambra, president de
l’Autoritat Portuària; Francesc
Sánchez, excoordinador de règim
interior del partit, i Andreu Viloca,
extresorer de l’organització i de la
fundació CatDem. L’actuació es
desenvolupa en un ambient polític
crispat, perquè té lloc tres dies
abans del judici pel 9-N.
El titular del jutjat d’instrucció
del Vendrell, Josep Bosch, va ordenar ahir 24 entrades i escorcolls
i 18 detencions en el marc de l’operació Pica, que és la tercera fase
de l’anomenat cas del 3%: el presumpte finançament irregular de
CDC per mitjà de la concessió
d’obres públiques. Aquesta vegada el cas implica de ple la Barcelona de l’alcalde Xavier Trias. El nuclidelessospitessecentraenl’empresa Bimsa, societat municipal
quegestionalesobresdelaciutat.I
dins d’aquesta cinc obres en destaca una per la polèmica ciutadana:
els túnels de la plaça de les Glòries.
A conseqüència d’aquests escorcolls va ser detingut Antoni Vives, extinent d’alcalde amb Trias.
Però, a més a més, al seu dia Vives
va ser gerent de la fundació Trias
Fargas, l’antecessora de CatDem, i
va ocupar el càrrec en el temps que
aquesta entitat va quedar tacada
perquè va aparèixer en la causa

CONCESSIONS A BARCELONA

L’empresa municipal
Bimsa és al centre
de les sospites de la
Fiscalia Anticorrupció
MOMENT POLÍTIC CRISPAT

ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

El fiscal anticorrupció José Grinda sortint ahir a la tarda de les oficines de Bimsa a Barcelona

Mas no veu casual el “muntatge”
L’expresident de la Gene-

ralitat, Artur Mas, no veu
casual que just abans del
judici pel 9-N hagi aparegut
un nou cas d’escorcolls i detencions pel presumpte finançament irregular de CDC.
Mas va qualificar de “muntatge amb tota la parafernàlia”
les accions de la Guàrdia Civil
d’ahir i va recordar els casos
similars que ell i altres persones properes, com l’exalcalde
Xavier Trias, han viscut “cada
vegada que a Catalunya hi ha
hagut un tema important
damunt la taula”. L’expresident va posar com a exemple
les eleccions del 2012 o el

primer acte de campanya
de Junts pel Sí per al 27-S, i
va subratllar que “són massa
casualitats per creure’s que
no és casualitat”. Amb tot,
Mas va voler deixar clara la
col·laboració de la seva formació amb la justícia: “Nosaltres sempre hem donat la cara
i no ens hem amagat mai”.
Per la seva banda, el ministre
de l’Interior, José Ignacio
Zoido, va voler “dissipar
tot dubte” sobre que l’operació de la Guàrdia Civil a Barcelona contra el presumpte
finançament irregular de
CDC sigui una resposta a
la intensificació del procés.
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del Palau de la Música, com a presumpte vehicle de comissions
il·legals; aquesta causa arribarà a
judici el mes que ve. De fet, les imputacions actuals semblen un calc
de les que es van fer en aquell moment, i apareixen quan CDC guanya l’Ajuntament. És com la continuació d’un mateix relat judicial.
L’altra pota transcendent dels
escorcolls d’ahir va ser l’Autoritat
Portuària, al capdavant de la qual
hi ha Sixte Cambra, persona molt
vinculada a Artur Mas. Aquí es van
buscar dos expedients, i destaca
l’ampliació del dic de l’Est. Cal
destacar que ja va ser objecte d’un
procés judicial per possible frau,
causa pendent de judici. Al final
de l’actuació, Cambra va quedar
en llibertat.
El cas del 3% va començar el
2013, arran de les presumptes irregularitats a l’Ajuntament de Tor-

L’advocat de Vives
i Cambra vincula
l’operació amb l’inici
del judici pel 9-N
segons la Fiscalia General de l’Estat, controlava les adjudicacions, i
Francesc Sánchez assenyalava els
departaments a qui es donava la
concessió.
Rafael Entrena, advocat de Vives i Cambra, va declarar que “no
té cap justificació ni la investigació
ni la detenció” dels seus clients,
que no van tenir “cap incidència
en els expedients”. A més a més, va
relacionar directament l’operació
d’ahir amb el judici per la consulta
del 9-N, en què s’asseuran al banc
dels acusats Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, que començarà
dilluns. Sixte Cambra també va
denunciar que els fets d’ahir “no
tenen cap sentit jurídic, atès que
els procediments de contractació
són impecables”, i va considerar
que “formen part d’una operació
programada amb una clara intencionalitat política”.
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L’EDITORIAL

La justícia ha d’arribar fins al final
en el cas de la presumpta trama del 3%

L

a Guàrdia Civil va irrom- exregidora d’ERC a l’Ajuntament de data dels escorcolls i les detencions ha
pre ahir en diferents esce- Torredembarra contra l’alcalde con- estat triada per coincidir amb el judinaris de Catalunya i Ma- vergent Daniel Massagué va destapar ci del 9-N, que comença dilluns i en
drid per realitzar escor- presumptes comissions de l’empresa què un expresident de la Generalitat
colls relacionats amb Teyco. Al despatx del seu conseller s’asseurà al banc dels acusats. L’Estat
l’anomenat cas 3%, una presumpta delegat, Jordi Sumarroca (fill d’un ja ha donat nombroses mostres de fer
trama de finançament irregular de fundador de CDC), es van trobar ano- servir les institucions (policia i fiscal’antiga Convergència Democràtica tacions amb càlculs sobre el famós lia) amb intencionalitat política quan
de Catalunya. És un cas que ve de 3%. Aquest cas, en principi local, va li ha convingut. En aquest sentit,
l’operació d’ahir resulta eslluny, de fet va esclatar públipecialment oportuna.
cament un llunyà 24 de feÉs difícil no pensar que la data
Davant d’això cal fer dues
brer del 2005, quan el llavors
consideracions.
La primera
president de la Generalitat,
de l’operació policial ha estat triada és que, malgrat tot,
cal conPasqual Maragall, va acusar
per coincidir amb el judici del 9-N
fiar que la justícia faci la seva
públicament CiU de cobrar
feina i arribi fins al final en el
comissions del 3% a empreses adjudicatàries de contractes pú- derivar en una macroinvestigació so- cas 3% i en la resta de casos que afecblics. El següent capítol va ser, el no- bre el finançament de CDC liderada ten altres partits com el PP o el PSOE.
I la segona és que el procés sobiranisvembre del 2009, el cas Palau de la pel jutge Josep Bosch.
Aquest és el context de l’operació ta és massa sòlid i transversal perquè
Música, una derivada del qual també
és el pagament de comissions a CDC. d’ahir, que ara esquitxa institucions es vegi afectat per l’aparició de casos
El fiscal les va xifrar, en el seu escrit com l’Ajuntament de Barcelona, a tra- de corrupció d’algun dels seus protad’acusació, en 6 milions d’euros. El ju- vés de la figura d’Antoni Vives, i el gonistes. Al contrari, benvingut sigui
dici començarà l’1 de març. Final- Port de Barcelona, amb Sixte Cambra. el procés si serveix per fer net i ajument, el 2012, una denúncia d’una Tot i això, és difícil no pensar que la dar a construir una societat millor.
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CORRUPCIÓ

El 3% esquitxa
CDC en vigílies
del judici del 9-N
Una nova operació policial estén la investigació sobre el finançament
irregular del partit al Port de Barcelona i l’Ajuntament de l’època Trias
PRINCIPALS DETINGUTS

OBRES SOTA SOSPITA

Josep Antoni Rosell,
Antoni Vives, Francesc Sànchez,
Sixte Cambra, Andreu Viloca

Túnels de la plaça de les Glòries,
accessos i dic est del port, avinguda
Paral·lel i carril bici de Bac de Roda

EL FISCAL ENCAPÇALA L’OPERACIÓ

El fiscal d’Anticorrupció Fernando Bermejo abandonant les oficines del Port de Barcelona, un dels epicentres de la batuda. QUIQUE GARCÍA / EFE
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Política
OPERACIÓ PIKA

El jutge amplia l’abast del 3% a
l’època de CDC a l’Ajuntament
Fins a 18 detinguts en una operació que investiga cinc adjudicacions al Port, les Glòries i el Paral·lel
MAIOL ROGER
BARCELONA

L’abast del cas 3%, el presumpte finançament il·legal de Convergència, s’amplia i arriba fins a l’etapa
que el partit va comandar l’Ajuntament de Barcelona, del 2011 al 2015.
La Guàrdia Civil va detenir ahir 18
persones i va efectuar 24 escorcolls
en domicilis, empreses i institucions públiques en el marc de la investigació del cas 3% que du a terme el
jutjat del Vendrell. El jutge creu que
les comissions per obra pública per
finançar il·legalment el partit arriben fins al 2015, anys després que es
comencés a investigar el cas Palau.
L’operació Pika arriba just quan el
sobiranisme escalfava els motors
per a la declaració d’Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega pel judici
del 9-N. Mentre que el PDECat, hereu de CDC, va considerar que
l’operació es feia ara per tapar la
manifestació de suport a Mas, el govern espanyol va negar qualsevol relació entre els dos casos.
La investigació afecta dirigents
de CDC pròxims a l’expresident de
la Generalitat, com Francesc Sànchez (peça clau en la liquidació del
partit ) i Antoni Vives (ex tinent
d’alcalde a l’Ajuntament de Barcelona). Tots dos van ser detinguts a
primera hora del matí i van ser traslladats a les dependències de la
Guàrdia Civil de Tarragona amb
cinc implicats més. Entre ells, dues
persones del partit que ja havien
aparegut vinculades al cas amb anterioritat: Josep Antoni Rosell (expresident d’Infraestructures.cat,
cessat per Oriol Junqueras i ja imputat en el cas), i l’extresorer de
CDC Andreu Viloca, que ja havia sigut detingut a l’octubre.
Com ells, tres empresaris també
van quedar ahir sota custòdia policial. Dos ja havien sigut detinguts
amb anterioritat pel cas 3%: Xavier Tauler, director general de Copisa fins al 2015, i Josep Manel Bassols, conegut per ser el marit de
l’excomissionada de la Generalitat
per a la Transparència Núria Bassols. El tercer empresari que va seguir detingut va ser el berguedà Fèlix Pasquina, propietari d’una empresa d’obres públiques. Els delictes que investiga el jutge són
d’organització criminal, suborn,
tràfic d’influències, prevaricació, finançament il·legal de partits polítics, blanqueig de capitals i malversació de diners públics.

D’entre els 24 escorcolls, el més
exhaustiu va ser al Port de Barcelona. Durant tot el dia la Guàrdia Civil va retenir Sixte Cambra, president de la institució, mentre escorcollava el seu despatx. En un comunicat, Cambra –que està pendent de
ser citat a declarar– va denunciar
que aquest episodi “forma part
d’una operació programada amb
una clara intencionalitat política”.
Els agents també van escorcollar el
domicili de Constantí Serrallonga,
director general de la Fira de Barcelona i gerent de l’ajuntament de la
capital en l’època investigada.
165.000 euros en dues obres

L’operació duta a terme ahir parteix, precisament, dels papers que la
Guàrdia Civil va trobar a Viloca durant l’escorcoll el maig passat al seu
despatx de tresorer a la seu de CDC

i de la Fundació CatDem. El cas ja
s’havia investigat en alguns consistoris governats per CiU (Figueres,
Sant Celoni, Sant Cugat i Lloret de
Mar), però en la documentació incautada a Viloca –entre la qual hi
havia papers rescatats d’una trituradora– el jutge va trobar indicis de
delictes de l’època de CiU a l’Ajuntament de Barcelona.
Almenys hi ha set obres sota sospita relacionades amb la capital,
tres de les quals d’envergadura: el
túnel de les Glòries, els accessos al
port i la construcció del dic est del
port. Dins d’aquestes, segons van
avançar fonts judicials a l’ARA, la
constructora Copisa –dirigida aleshores per Xavier Tauler, detingut
l’octubre del 2015– hauria pagat a
CDC 165.000 euros per les adjudicacions del dic est del port i del túnel de les Glòries.

L’exregidor de
l’Ajuntament de
Barcelona Antoni Vives
va sortir ahir de casa
seva detingut per la
Guàrdia Civil. CÈLIA ATSET
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Implicats
La policia reté
tot el dia
Sixte Cambra
i escorcolla el
seu despatx
al Port
Detencions
Vives, Viloca,
Rosell i
Sànchez
segueixen
sota custòdia
policial

En el cas de les Glòries, els investigadors consideren que Vives hauria maniobrat per ajudicar les obres
a una UTE (formada per Copisa, Rogasa, Comsa i Benito Arnó i Fills)
“completament incapacitada” per
dur-les a terme. Segons la documentació decomissada a Tauler, va
trobar-se amb Vives (en aquell moment regidor d’Urbanisme i president de Barcelona Infraestructures
Municipals SA, BIMSA) per acordar
la qüestió dels túnels i, presumptament, l’empresari coneixia que seria l’adjudicatari abans que s’acabés
el concurs. L’obra de les Glòries va
patir enormes retards i un desviament pressupostari del 50%. Copisa, segons aquestes fonts judicials,
va fer dos pagaments a CDC per un
valor total de 65.000 euros.
En el cas del dic est del port de
Barcelona, Tauler també tenia de-
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talls de la licitació abans que es fes
el concurs. Coneixia l’import de 40
milions d’euros de l’obra i, segons
els investigadors, se li va adjudicar
per 25 milions després de contactes
amb CDC del mateix Tauler i altres
empreses de l’UTE. Aquest cas va
comportar per al partit, presumptament, 100.000 euros.
La Guàrdia Civil també té en el
punt de mira la construcció dels accessos al port de Barcelona –que
ahir va defensar la seva actuació–, i
per això va escorcollar les oficines
amb la presència de Cambra.
A més del túnel de les Glòries, hi
ha altres operacions sota sospita relacionades amb BIMSA. L’alcaldessa, Ada Colau, va anunciar una investigació interna i va prometre la
“màxima col·laboració” amb la justícia. Es tracta d’obres públiques adjudicades per l’Ajuntament, comandat en aquell moment per Xavier
Trias, com ara les obres a l’avinguda
Paral·lel, la urbanització del carrer
Lucà, el carril bici entre Bac de Roda i Felip II i les obres del passeig
Mirador a la carretera de les Aigües,
a Collserola.
Viloca era l’eix que unia totes
les operacions amb el partit. Segons la fiscalia, duia un control exhaustiu de les adjudicacions de les
administracions i es reunia amb
els empresaris que després obtenien un contracte públic. Era ales-

hores quan CDC, a través de la
Fundació CatDem i Fòrum Barcelona, rebia “suborns en forma de
donacions”, segons la investigació.
Viloca feia un “seguiment exhaustiu” tant a nivell local com provincial i autonòmic.
En el cas de les obres que implica l’administració autonòmica entra en joc la figura de Josep Antoni
Rosell, director d’Infraestructures.cat entre el 2011 i el 2015. L’octubre del 2015 va ser detingut –juntament amb Viloca–, acusat d’haver
aprofitat el seu càrrec per inflar el
preu d’algunes obres i influir en els
concursos. Segons fonts judicials, hi
ha nous indicis en aquesta fase de
l’operació que justifiquen la seva
detenció.
El 3% torna a esquitxar Convergència en plena fase final del procés
i quan el partit intenta aixecar el vol
com a PDECat, després de la refundació. El jutge creu que, tot i que el
partit estava sota sospita des del
2009, el finançament il·legal va arribar, suposadament, fins al 2015,
mesos abans de perdre l’Ajuntament de Barcelona i en ple procés
en marxa.e
INFORMACIÓ ELABORADA PER
MANUEL ALTOZANO, GERARD
PRUNA, ALEIX MOLDES, NÚRIA
ORRIOLS, JORDI MUMBRÚ I
MARC TORO

La Guàrdia Civil
s’equivoca d’empresa
Una coincidència semàntica va
jugar una mala passada a la
Guàrdia Civil. A primera hora
del matí, els agents van entrar a
la seu de Construccions Rubau,
però en realitat volen entrar a
Rubau Tarrés. Totes dues tenen
seu a Girona. Fonts de la primera van explicar a l’ARA que els
agents van entrar “en to molt de
pel·lícula” i van marxar en saber
l’equívoc. “És una confusió bastant habitual, per la similitud
dels noms”, afegeixen fonts de
l’empresa.

Un gos dins de casa
per buscar bitllets
Els agents de la Guàrdia Civil
que van entrar a tres quarts de
nou a escorcollar el domicili
d’Antoni Vives ho van fer amb
un gos de la unitat canina per
buscar bitllets amagats. El gos
va marxar al llarg del matí però
els agents van seguir dins del domicili, al barri de Sarrià, fins a
les 19.20 hores. L’advocat de
l’extinent d’alcalde i dirigent de
CDC també va passar pel domicili al llarg del dia. Finalment,
els agents van traslladar Vives a
Tarragona.
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Les tres fases del cas que esquitxa CDC
La investigació se centra en el presumpte finançament il·legal del partit a través de comissions
Els implicats

Andreu Viloca
El discret tresorer de CDC que
ja va ser detingut pel mateix cas
Discret i amb poc perfil polític,
Andreu Viloca ja va ser detingut l’octubre del 2015, també
en el marc de la investigació
del cas 3%. Sempre fugint dels
focus mediàtics, Viloca ocupava
les funcions de tresorer a CDC en
substitució de Daniel Osàcar, apartat del càrrec
el 2010 després de l’esclat del cas Palau.

Josep Antoni Rosell
L’exdirector d’Infraestructures
considerat l’enginyer del 3%

El fiscal d’Anticorrupció Fernando Bermejo en l’escorcoll del despatx de Sixte Cambra a Barcelona. M. GARCIA
NÚRIA ORRIOLS
BARCELONA

Va ser l’any 2005 quan per primera vegada, en seu parlamentària, es
va pronunciar el cas 3%. Va ser el
llavors president de la Generalitat,
Pasqual Maragall, que en resposta a
una pregunta de l’aleshores cap de
l’oposició, Artur Mas, es va defensar
de les acusacions de CiU per l’ensorrament al Carmel per les obres del
metro acusant el partit de tenir un
“problema anomenat 3%”. Aquelles
paraules van derivar en el cas
Adigsa, que es va limitar a investigar
càrrecs de l’empresa pública. El partit es va veure implicat de ple per
primer cop quatre anys més tard,
quan els Mossos d’Esquadra van escorcollar el Palau de la Música. Començava el cas Palau, que derivaria
en la investigació per presumpte finançament irregular de CDC. Una
acusació de la qual el partit no s’ha
desempallegat fins ara: el 3% ha
aparegut en investigacions posteriors que han afectat els extresorers
Daniel Osàcar i Andreu Viloca i, des
d’ahir, dirigents del partit com
Francesc Sànchez i el regidor de
Barcelona Antoni Vives.

Cas Palau

CDC està acusada de presumpte
finançament irregular
El cas Palau, amb Fèlix Millet i Jordi Montull com a principals acusats,
es començarà a jutjar l’1 de març
d’aquest 2017, set anys i mig després
que esclatés el saqueig del Palau de
la Música, que els mateixos responsables van acabar confessant. Després d’anys d’investigació –l’han pilotat fins a cinc instructors dife-

rents–, el jutjat número 30 de Barcelona va concloure que CDC hauria cobrat comissions irregulars per
part de Ferrovial a canvi d’adjudicacions d’obra pública de la Generalitat i altres organismes públics del
2000 a l’any 2009. Els cobraments
es feien, presumptament, a través
del Palau de la Música i a través de
convenis de l’antiga fundació vinculada al partit, la Ramon Trias Fargas.
Quan els fets van sortir a la llum,
Mas va anunciar que la fundació retornaria els diners al Palau de la Música. El jutge de la causa acusa l’extresorer de CDC Daniel Osàcar de
tràfic d’influències i blanqueig de
capital per fer d’intermediari i li demana set anys i mig de presó. A CDC
la situa com a responsable civil a títol lucratiu de la trama, i és per això que el partit té embargades fins
a 15 seus com a garantia.

El cas Infraestructures.cat
Se centra en l’obra pública
adjudicada pel govern Mas
El cas Palau no és l’únic en què s’ha
vist assenyalada Convergència. El
setembre del 2015, en ple procés sobiranista i abans de les decisives
eleccions del 27 de setembre, la
Guàrdia Civil va escorcollar la seu
de la Fundació CatDem (antiga Ramon Trias Fargas) sota el nom
d’operació Petrum II i va detenir el
llavors tresorer del partit, Andreu
Viloca, a més del director general
d’Infraestructures.cat en aquell
moment, Josep Antoni Rosell. A finals d’octubre també es va escorcollar l’antiga seu de Convergència del
carrer Còrsega sota el marc de l’operació Petrum III i es va detenir un
altre cop Viloca i el seu predecessor,
Daniel Osàcar. S’acusa CDC de be-

neficiar-se de comissions il·legals a
canvi d’obra pública que hauria adjudicat, presumptament, a través de
la licitadora més important de la
Generalitat, Infraestructures.cat, i
també a través d’ajuntaments.
Aquesta causa deriva d’una investigació iniciada a Torredembarra
per la denúncia d’una regidora
d’ERC per presumptes pagaments
irregulars d’empreses a l’alcalde de
CiU, Daniel Masagué. Les empreses
afectades estan vinculades a la
construcció com Teyco, de la família Sumarroca, Oproler, Copisa i
Grup Tauler.

L’operació Pika

S’amplia el cas 3% a l’època de
CiU a l’Ajuntament de Barcelona
Els papers requisats a Viloca en l’últim escorcoll van obrir una nova fase en la causa, la que ahir va iniciarse sota el nom d’operació Pika. Amplia l’abast del 3% a les obres adjudicades per CiU en la seva etapa al
capdavant de l’Ajuntament de Barcelona. La investigació considera
que Viloca controlava les adjudicacions de totes les administracions
en què governava CiU. Segons la fiscalia, l’extresorer portava el control
detallat dels concursos i es reunia
amb les empreses que després acabaven, presumptament, pagant una
comissió. Això es donava a tots els
nivells, segons el ministeri públic.
La investigació va portar ahir la
Guàrdia Civil a fer 18 detencions i 24
escorcolls entorn de vuit concursos,
entre els quals tres grans obres públiques a la Barcelona de Xavier Trias: la construcció dels accessos i la
millora del dic est al port barceloní, a més de l’adjudicació dels túnels
de la plaça de les Glòries.e
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El 2015, quan era director d’Infraestructures.cat, va ser detingut per haver inflat suposadament el preu d’algunes obres i
beneficiat empreses afins a
CDC. Quatre mesos després el Govern el va acomiadar. La Generalitat
s’ha personat en la causa oberta contra ell.

Antoni Vives
L’home fort de Trias i relleu
frustrat de l’exalcalde
Amb força experiència a l’empresa privada, va ser la mà dreta de Xavier Trias a l’Ajuntament de Barcelona. Com a responsable d’Urbanisme va centralitzar tota la contractació d’obra
pública. Va abandonar la primera línia política
just quan se’l situava com el relleu de Trias.

Francesc Sànchez
El responsable d’encarrilar
el final de Convergència
Advocat de professió, ha sigut
durant anys l’encarregat dels
afers judicials de CDC. Amb
una llarga trajectòria a Convergència, sempre entre bambolines
i al costat d’Oriol Pujol, ha sigut
una figura clau en la refundació de CDC, però no
té responsabilitats al PDECat.

Sixte Cambra
L’amic d’Artur Mas que va
intentar l’assalt de CiU al Barça
Amic íntim de Mas, va fer el salt
a la política el 1989 com a senador per CiU després de perdre
la presidència del Barça contra
Núñez, en el que es va considerar una operació de CiU per liderar la principal entitat del país. És
president del Port de Barcelona des del 2011.
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Nuevo golpe judicial a la trama del
3% de la Convergència de Artur Mas
La Guardia Civil detiene a 24 personas, entre ellas a dos exdirigentes del partido, el
exedil de Urbanismo de Barcelona, su anterior gerente municipal y el presidente del Puerto de la ciudad.

La Hacie
Catalana
arranca
su plan
para cre

‘OPERACIÓN PIKA’/

El presidente del Puerto, Sixte Cambra.

La investigación
arrancó en 2013
aunque el primero
en referirse a ello
fue Maragall en 2005
Barcelona, Sixte Cambra, que
apreció una “clara finalidad
política”.
En total, la Guardia Civil
realizó ayer 24 entradas y registros. La principal novedad
de la jornada fue que las sospechas alcanzan también al
Ayuntamiento de Barcelona,
que entre 2011 y 2015 estuvo

Efe

Efe

La antigua CDC, que el pasado julio se refundó en el Partit
Demòcrata Europeu Català
(PDECat), vuelve a estar de
nuevo en el punto de mira por
su presunta financiación ilegal. La Guardia Civil detuvo
ayer a 24 exdirigentes, cargos
electos y empresarios, en el
marco de la Operación Pika,
una nueva fase del caso del 3%.
Esta investigación arrancó
en 2013, cuando una exedil de
ERC de Torredembarra (Tarragona) denunció al exalcalde convergente de este municipio al apreciar sospechas en
la adjudicación de un aparcamiento a la constructora Teyco. Esta empresa, que ahora
se denomina TOP Proyectos
y Contratas, pertenece a la familia Sumarroca, vinculada al
expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.
Luego, el caso que comanda el juzgado de El Vendrell
(Tarragona) se fue extendiendo a otros ayuntamientos
gobernados por CiU y también a Infaestructures.cat –la
antigua Gisa, es el brazo inversor del Govern, que en
2016 pasó del control del
PDECat al de Esquerra.
Las primeras detenciones
por el caso del 3% fueron en
octubre de 2015, algo los convergentes atribuyeron a su
apuesta por la independencia.
Ayer, el PDECat insistió en
esta teoría y vinculó la redada
policial a su independentismo. Este diagnóstico también
lo hizo uno de los arrestados,
el presidente del Puerto de

Elena Ramon

D. Casals / A. Zanón. Barcelona

El exdirigente de CDC Francesc Sánchez.

liderado por el convergente
Xavier Trias. Entre los detenidos, figuran dos de sus colaboradores más estrechos: el
ex teniente de alcalde de urbanismo Antoni Vives y el
exgerente municipal Constantí Serrallonga, que en la actualidad es el director general
de Fira de Barcelona.
Ayer también fue arrestado
el exdirigente de CDC Francesc Sánchez y Andreu Viloca, que fue tesorero de este
partido y de su fundación, la
Catdem, que fue disuelta el
pasado año y sobre la que pla-

El exconcejal barcelonés Antoni Vives.

El PDECat, heredero
de CDC, atribuye
las detenciones
al referéndum que
está proyectando
nea otro caso de presunta corrupción: el del Palau de la
Música. La Guardia Civil
también detuvo a dos directivos de una empresa municipal
barcelonesa que adjudica obra
pública y directivos de las
constructoras Comsa, Oproler
y Rubau Tarrés, si bien los
afectados insistieron en que

fue una retención temporal.
La supuesta financiación
de CDC mediante el pago de
comisiones en la adjudicación
de obra pública lleva muchos
años presente en el debate político catalán. El primero en
referirse a ello fue en 2005 el
expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, tras la
polémica por el hundimiento
de un túnel del Metro en Barcelona, aunque luego rectificó
sus palabras. Estas sospechas
nunca se han disipado.
Editorial / Página 2

Túneles, avenidas, institutos y carriles bici, en el punto de mira
Las obras sobre las que
la Guardia Civil tiene
la sospecha de que podrían
haber servido para financiar
de forma irregular la antigua
Convergència fueron
adjudicadas por el
ayuntamiento de Barcelona,
la empresa pública Gisa –la
actual Infraestructures.cat,
dependiente de la
Generalitat) e incluso el
Puerto de Barcelona, cuya
titularidad es del Ministerio
de Fomento, aunque la
presidencia, tras el Pacto
del Majestic del PP con
CiU en 1996, la designa
el Govern. Las siguientes

son las principales obras
investigadas.
 Túnel en Barcelona.
El gobierno de Xavier Trias
adjudicó la primera fase
del túnel que tiene que
atravesar la Plaza Glòries
por 60,1 millones a Comsa,
Copisa, Arnó y Rogasa. Esta
infraestructura es una de las
actuaciones más polémicas,
ya que los sobrecostes
de las obras –como
consecuencia de aspectos
no detectados en el
proyecto– podrían situarse
en el 60%. Actualmente, el
consistorio liderado por Ada

Colau estudia con las
empresas cómo terminar
esta primera fase, pero
no existe calendario para
terminar la segunda fase.
 Reforma del Puerto.
La obra del Puerto de
Barcelona sobre la que se ha
pedido documentación fue
una parte de la reforma del
dique este, que se adjudicó
por 25,1 millones de euros
a las constructoras Comsa,
Copisa, Acsa (Sorigué)
y Benito Arnó. Esta obra
forma parte de la
ampliación de la
infraestructura presidida
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por Sixte Cambra. También
se analiza otra obra por 4,2
millones a Comsa. El Puerto
dijo anoche que Cambra
no forma parte de las
mesas de valoración y
que las obras se adjudican
tras un proceso “público”.
 Mejora del Paral·lel.
La reforma de la avenida
que comunica la plaza
España y las atarazanas
(monumento de Colón) se
adjudicó por 6,95 millones
de euros a Copisa. Bimsa,
el brazo inversor del
Ayuntamiento de Barcelona,
encargó la obra en 2014.

 En Sabadell. El principal
contrato de la prolongación
de Ferrocarrils de la
Generalitat en el municipio
barcelonés se adjudicó
por 218 millones, pero
se desconoce si se investiga
esta actuación u otra.
La ampliación de Sabadell
tiene un coste total
de 400 millones.
 Otras. Existen otras obras
de menor importe como
son una carretera en el
parque de Collserola de
Barcelona, varios institutos,
centros educativos e incluso
carriles bici.

D. C. Barcelona

La Generalitat di
toletazo de salida
que su hacienda
tencias a lo largo
El Ejecutivo auto
gura que las fu
asumirá la Agenc
de Cataluña (AT
pasan el marco l
aunque no escon
jetivo es que est
gane tamaño y e
que se vaya prep
asumir la recaud
dos los impuesto
pués de una ev
pendencia.
La primera c
que la ATC gana,
presentó, es la rec
las multas de trá
das. Hasta aho
ocupaba de estos
la Agencia Tribu
tado, y por estas
Generalitat le pa
mente cuatro mi
ros. De promedio
en cada ejercicio
300.000 exped
ahora asumirá la
La Generalit
proyecta que este
cuente con 17 nu
La primera de
hoy, y estará situ
reste de Barcelo
abrirán el resto.
iniciado los trá
contratar más p
la hacienda prop
tiona tributos p
Generalitat y otr
tado le ha cedido
Tras el verano
mirá los impuest
recaudan los reg
la propiedad: S
Donaciones y Tr
Patrimoniales y A
cos Documentad
ralitat dice que l
de estas funcione
anualmente 19
euros, pero los r
recuerdan que
más oficinas y q
buyente tendrá
más trámites.
Otra polémic
con el refuerzo d
revelación que h
gistrado y export
en el Senado, S
quien dijo que de
nistración catalan
recopilando dato
los ciudadanos de
para garantizar
el día después de
Aunque la Gener
veracidad de las
Vidal, Fiscalía est
do los hechos.
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CORRUPCIÓN EN CONVERGÈNCIA LOS IMPLICADOS

Marcos PARDEIRO - Barcelona

La dañada imagen de Convergència sufrió un nuevo deterioro
después de que la Guardia Civil
arrestara ayer a destacados dirigentes de la reciente historia del
partido soberanista por su presunta vinculación con el «caso del
3 por ciento» (adjudicaciones de
obra pública a cambio de comisiones ilegales). Los principales
detenidos tienen una cosa en
común: su vínculo con Artur Mas.
Es el caso de Sixte Cambra –amigo
del ex presidente de la Generalitat,
senador de CiU (1993-2004) y,
actualmente, presidente del
Puerto de Barcelona–; Francesc
Sánchez –que se hizo con los
mandos de la maquinaria de
Convergència hasta su transformación en PDeCAT–; AntoniVives
–antiguo integrante del círculo de
conﬁanza de Mas (llamado «el
pinyol») y ex teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Barcelona–,
y de Andreu Viloca –ex tesorero de
CDC y de su fundación afín, la
Catdem–.
La Fiscalía Anticorrupción ve
particularmente clave el papel de
Viloca –que ha fue detenido en
otra ocasión– por en el control del
pago de comisiones de empresas
por adjudicaciones de obra pública en concursos que, pese a aparentar legalidad, se otorgaban
previamente a medida.
La lista de detenidos de ayer,
que se eleva a 18, se completa con
un puñado de cargos de la Administración nombrados por Convergència (directivos de empresas
públicas que adjudicaron obras)
y con un nutrido grupo de emprearios vinculados a constructoras. Todo ello no hace más que
multiplicar las sospechas sobre el
alcance de la trama corrupción
del «caso 3 por ciento», que presuntamente sirvió para alimentar
durante años las ﬁnanzas convergentes.
EL CAMBIO DE IMAGEN

A diferencia de anteriores ocasiones, en que los pesos pesados
de Convergència se apresuraban
a relacionar las detenciones con
maniobras estatales para destruir su proyecto político, ayer
los principales rostros del partido soberanista se ocultaron con
el pretexto de que su nuevo partido, el PDeCAT, no es CDC.
Ninguno de ellos hizo declaraciones y fue Jacint Borràs, un
histórico del partido a quien se
colocó como máximo responsable de la antigua CDC, quien tiró
de manual y quien denunció una
«operación programada» por el
Estado para desinﬂar la movilización que se prepara para arropar este lunes a Artur Mas, Joana

Todos los hombres
del president
Cuatro de los 18 detenidos son ﬁguras próximas a Artur Mas. Entre los
arrestados hay directivos de empresas públicas y de constructoras

OTROS DETENIDOS
CONSTANTÍ
SERRALLONGA

Investigado como
gerente en el Ayto. de
Barcelona entre 20112015. Actual director
general de la Fira de
Barcelona.
JOSEP ANTONI ROSELL

Histórico político de
Convergència y ex
director de la empresa
pública
Infrestructures.cat
PILAR MATESANZ

Directiva de la empresa
pública
Infraestructures.cat
ÁNGEL SÁNCHEZ

Director general de la
empresa municipal de
infraestructuras de
Barcelona, Bimsa.
ERNEST SANTOLARIA

ANDREU VILOCA

SIXTE CAMBRA

FRANCESC SÁNCHEZ

ANTONI VIVES

EL TESORERO
DE CDC

UN ÍNTIMO DE
ARTUR MAS

LAS MÁQUINAS
DE CDC

UN VERSO
SUELTO

Andreu Viloca
(Barcelona,
1949) se convirtió en
tesorero de
Convergència
y de la fundación
asociada al partido
(CatDem) después
de que Daniel Osàcar
se viera obligado a
dimitir en diciembre
de 2010, meses
después del estallido
del «caso Palau».
Anteriromente había
ocupado un puesto
de directivo en el
Colegio de Médicos
de Barcelona, aunque
estaba vinculado
al partido nacionalista
desde hacía años. El
pasado 28 de agosto,
la Guardia Civil ya
entró por primera vez
en la sede de
Convergència
Democràtica para
registrar su despacho.

Hay quien dice que
Sixte Cambra
(Barcelona, 1952) es
«una fotocopia de
Artur Mas». Tienen
perﬁles muy
similiares: son de la
misma generación,
han sido directivos en
el sector textil y son
parecidos en la forma
y en el fondo. Cambra
es uno de los pocos
amigos que se le
conocen a Mas.
Vinculado al mundo
del «headhunting»
(cazatalentos) a través
de la ﬁrma Seeliger &
Conde –de la que fue
fundador en 1990–,
Cambra se ha movido
durante años en el
mundo de lo público.
Fue senador de CiU
desde 1993 a 2004 y
es presidente del
Puerto de Barcelona
desde 2011.

De Francesc Sánchez
(Sant Boi de
Llobregat, 1971) dicen
que es de esas
personas que «vale
más por lo que calla
que por lo que habla».
Llegó a la dirección
de Convergència
después del congreso
de Reus de 2012 de la
mano del entonces
secretario general,
Oriol Pujol Ferrusola.
Después de que el
hijo del histórico
presidente de la
Generalitat cayera en
desgracia, Sánchez se
mantuvo a ﬂote y Mas
le acabó conﬁando
en 2016 la
coordinación del
congreso de
refundación de CDC.
Acabada esta misión,
Sànchez se apartó del
partido para dedicarse
a la consultoría.

Antoni Vives
(Barcelona, 1965) fue
uno de los integrantes
del primer «pinyol»
(círculo de conﬁanza)
de Artur Mas. Vives
tiene fama de ser un
hombre «muy bien
pagado de sí mismo».
«Es arrogante», dicen
quienes le han tratado
en alguna ocasión.
Vives, que comenzó
militando en ERC, se
pasó a CDC y tuvo
cargos en los últimos
gobiernos de Pujol,
pero posteriormente
se pasó a la esfera
municipal como
hombre fuerte de
Xavier Trias al frente
del área de
Urbanismo. Hace
poco fue citado,
acusado de emplear
de forma ilegal desde
la empresa pública
Barcelona Regional.

Director técnico de Bimsa.
JOSÉ MARÍA ZARAGOZA

Director de
contratación de la
constructora Oproler.
PEDRO DEL LLANO

Ex director de
contratación de
Oproler.
SERGIO LERMA

Gerente de la
constructora Oproler en
Madrid.
JOSEP MANEL BASSOLS

Delegado de Oproler en
Barcelona y ex alcalde
de Anglès.
JOSÉ MIARNAU

Consejero delegado de
la constructora Comsa.
FÉLIX PASQUINA

Propietario de la
constructora Pasquina.
RAMÓN ANGLADA

Director de la
constructora Rubao
Tarrès.
XAVIER TAULER

Ortega e Irene Rigau ante el juicio
por el 9N de 2014.
En declaraciones a los periodistas, Borràs dio por hecho que
pueden repetirse operaciones
policiales como la de ayer «cada
vez que haya un acontecimiento
que les parezca que les puede»

perjudicar. De hecho, según Borràs, detrás de esta operación se
encuentra el PP, al que acusó de
desplegar su juego «sucio» por lo
que ha pedido a los catalanes que
apoyen a quienes apuestan «por
la libertad y la democracia».
Jacint Borràs, uno de los funda-
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dores de Convergència y padre de
la actual consellera de Gobernación del Govern, Meritxell Borràs,
fue escogido en julio del año pasado para pilotar CDC en su nueva
fase de hibernación y sin actividad
política, manteniendo una estructura reducida.

Ex consejero delegado
de la constructora
catalana Copisa.
JOAN ALBERT ARQUÈS

Director general de la
constructora Benito
Arnó e Hijos.

