Taula de contingut
Gustavo Dudamel dirigirá entre el 12 y el 15 de marzo en el Palau de la Música una serie de conciertos
en los que se interpretarán todas las sinfonías de Ludwig van Beethoven.
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BTV - ARTIC - 01/03/2017

Recomanem
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La Vanguardia Que Fem - 03/03/2017

Palau de la Música, 2009-2017
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El Periódico de Catalunya - Catalán - 03/03/2017

Iet te m te a tam e un acte e r co n essa r i re afixar a ena
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El Periódico de Catalunya - Catalán - 03/03/2017

IAi, guinagràcia té el lladre!
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El Periódico de Catalunya - Catalán - 03/03/2017

Montull delata Millet i l'acusa d'emportar-se més diners

12

La Vanguardia - Catalán - 03/03/2017

Cal esperar per veure si el judici esquitxa CDC

14

La Vanguardia - Catalán - 03/03/2017

Millet es planteja confessar però el fiscal en té prou amb Montull

15

Ara - 03/03/2017

El Parlament va ignorar el 2003 les irregularitats de Millet

17

Ara - 03/03/2017

Colau: “Hi ha indicis suficients del finançament irregular de CDC”

18

Ara - 03/03/2017

vistaltwitter

19

Ara - 03/03/2017

La confessió dels Montull obliga Millet a moure fitxa

20

El Punt Avui - 03/03/2017

'Locura', follia o bogeria

21

El Punt Avui - 03/03/2017

La nova targeta de transport, l’any que ve

22

El Punt Avui Lleida - 02/03/2017

El exjefe del Palau también se plantea confesar y redobla la presión sobre Convergència

23

El País - 03/03/2017

El fiscal ve en el saqueo del Palau un daño social para lucrar a CDC

24

El Mundo de Catalunya - 03/03/2017

El fiscal, en contra de librar del "Palau'' al ex tesorero de CDC

25

El Mundo - 03/03/2017

El fiscal se opone a rebajar la pena al ex tesorero de CDC
La Razón Cataluña - 03/03/2017
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26

Los correos del tesorero de CDC a empresarios del 3%: «Me creáis un problema»

27

La Razón - 03/03/2017

Millet se une a Montull y sondea a la Fiscalía para incriminar a CDC

28

ABC - 03/03/2017

El fiscal ve en el expolio del Palau un perjuicio social

29

Diari de Terrassa - 03/03/2017

Millet també sondeja la Fiscalia sobre la possibilitat d’un pacte

30

Diari de Tarragona - 03/03/2017

El fiscal diu que l'espoli del Palau va ser un perjudici social i va finançar il·legalment CDC

31

Segre Catala - 03/03/2017

La defensa de Millet sondeja el ministeri públic sobre les possibilitats per arribar a un acord

32

Regió 7 - 03/03/2017

El fiscal creu que l’espoli del Palau per finançar CDC va causar «perjudici social»

33

Regió 7 - 03/03/2017

El fiscal creu que l’espoli del Palau per finançar CDC va causar «perjudici social»

34

Diari de Girona - 03/03/2017

El fiscal i la FAVB s'oposen a la prescripció dels delictes contra Osàcar

36

La Mañana Diari de Ponent - 03/03/2017

La vista por el caso Palau se retomará el miércoles con la declaración de Félix Millet y Jordi Montull.

37

TV3 - 3/24 (MATI) - 03/03/2017

En el juicio del 'Caso Palau' hoy el fiscal ha defendido la validez de una de las pruebas esenciales,
cuestionada por las defensa: un cd que contendría supuestos datos de la financiación ilegal de ....

38

TV3 - TN VESPRE - 02/03/2017

Segunda y última jornada de cuestiones previas en el juicio del caso Palau que se retoma el viernes con
las declaraciones de Felix Millet y Jordi Montull.

39

TV3 - TN MIGDIA - 02/03/2017

Conexión en directo con la ciudad de la justicia donde acaba de terminar la segunda jornada del juicio
por el caso Palau y mesa de actualidad con Nuria Soler, Empar Moliner, Mayka Navarro y Marta ....

40

TV3 - ELS MATINS (MAGAZINE) - 02/03/2017

8 años después hoy Felix Millet y Jordi Montull se han sentado en el banquillo de los acusados por el
saqueo del Palau de la Música.

41

TV3 - TN VESPRE - 01/03/2017

Una de las cuestiones que tendrá que resolver el juicio del caso del saqueo del Palau es, si además del
enriquecimiento personal de Millet y Montull, hubo financiación irregular de CDC.

42

TV3 - TN VESPRE - 01/03/2017

Tras una larga instrucción de 8 años ayer empezó el juicio por el caso del saqueo del Palau.

43

TV3 - 3/24 (MATI) - 02/03/2017

El Ayuntamiento de Barcelona, como miembro del patronato de la Fundación del Palau, quiere plantear
por qué el Palau de la Música ha dejado de intentar resarcir la parte del dinero que le ....

44

8TV - 8 AL DIA - 02/03/2017

Josep Cuní con Manel Pérez analiza las últimas informaciones referidas al 'Caso del saqueo del Palau
de la Música'.
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45

8TV - 8 AL DIA - 02/03/2017

En el juicio por el 'Caso Palau' el fiscal se ha opuesto a la rebaja de pena para el extesorero de
Convergència, Daniel Osàcar.
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8TV - 8 AL DIA - 02/03/2017

Hoy ha comenzado el juicio por el expolio del Palau de la Música ocho años después de que estallase el
caso.
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8TV - 8 AL DIA - 01/03/2017

Segundo día de juicio por el caso Palau.

48

BTV - BTV NOTICIES VESPRE - 02/03/2017

En el juicio por el saqueo del Palau la fiscalía y la FAVB han rechazado la petición de las defensas de
Osácar y Ferrovial de prescripción de algunos delitos.
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BTV - BTV NOTICIES MIGDIA - 02/03/2017

En el juicio por el saqueo del Palau, Jordi Montull podría confesar y delatar la supuesta financiación
ilegal de CDC pero falta ver si la implicación queda limitada al ex tesorero del partido.
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La2 - VESPRE A LA 2 - 02/03/2017

Segunda sesión del juicio por el caso Palau en la que han terminado las cuestiones previas.

51

TVE1 - TELEDIARIO 1 - 02/03/2017

Segunda jornada del juicio del caso Palau.

52

TVE1 - INFORMATIU MIGDIA - 02/03/2017

En Barcelona, hoy se ha celebrado la segunda jornada de cuestiones previas del juicio por el caso Palau
por el presunto desvío de fondos del Palau de la música a CDC.

53

ANTENA 3 - NOTICIAS 1 - 02/03/2017

Félix Millet, dice que se arrepiente ahora del saqueo de 28 millones de euros del Palau.

54

ANTENA 3 - ANTENA 3 NOTICIAS DE LA MAÑANA - 02/03/2017

Conexión en directo con Barcelona desde donde se informa de como transcurrió ayer el Juicio del
Saqueo del Palau en donde Jordi Montull ha decidido colaborar con la Fiscalía a cambio de la rebaja de
....

55

TELE 5 - INFORMATIVOS T5 7:00 - 02/03/2017

Jordi Montull, tras la primera sesión del Juicio del Palau, ha puesto contra las cuerdas a la antigua
Convergencia con su testimonio de ayer tras el pacto alcanzado con la Fiscalía.

56

TELE 5 - INFORMATIVOS T5 7:00 - 02/03/2017

Hoy han informado fuentes judiciales a Catalunya Ràdio que Gemma Montull, exdirectora financiera del
Palau de la Música y una de las acusadas en el juicio del 'caso del saqueo del Palau', será quien ....
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Catalunya Radio - CATALUNYA VESPRE - 02/03/2017

Segunda jornada del juicio del caso Palau.

58

Catalunya Radio - INFORMATIU MIGDIA - 02/03/2017

Continúan las cuestiones previas en el juicio por el caso Palau, con las respuestas del fiscal Emilio
Sánchez Ulled a las defensas.

59

Catalunya Radio - EL MATI DE CATALUNYA RADIO (MAGAZINE) - 02/03/2017

La mayoría de abogados de los acusados del caso Palau defendieron ayer ante el tribunal la
prescripción de algunos delitos.
Catalunya Radio - EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO) - 02/03/2017
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60

Jordi Montull se ofrece a confesar el supuesto cobro de comisiones por CDC a cambio de que su hija
Gemma no vaya a la cárcel.

61

Catalunya Radio - EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO) - 02/03/2017

El fiscal del caso Palau defiende las acusaciones contra Daniel Osácar y dos directivos de Ferrovial.

62

RAC 1 - 14/15 - 02/03/2017

El fiscal del caso Palau se opone a rebajar penas al extesorero de CDC y a ciertos directivos de
Ferrovial.

63

Cadena Ser - EL BALCO - 02/03/2017

En el juicio del caso Palau han terminado las cuestiones previas y se ha reducido el número de
acusados, ya que los supuestos delitos achacados a uno de ellos han prescrito.

64

Cadena Ser - HORA 14 - 02/03/2017

Sigue el juicio por el caso Palau.

65

Cadena Ser - HORA 14 CATALUNYA - 02/03/2017

Jornada de descanso en el juicio por el saqueo del Palau de la Música de Barcelona tras dos días de
exposición de cuestiones previas.

66

RNE-1 - LAS MAÑANAS (INFORMATIVO) - 03/03/2017

Segunda jornada del juicio que investiga el saqueo del Palau de la Música de Barcelona.

67

RNE-1 - 24 HORAS (INFORMATIVO) - 02/03/2017

El juicio por el Caso Palau se retomará el miércoles con la declaración de los acusados después de las
dos sesiones dedicadas a las cuestiones previas.

68

RNE-1 - EDICIO MIGDIA - 02/03/2017

El fiscal del 'Caso Palau' se ha opuesto a las peticiones de prescripción de delitos por parte de las
defensa.

69

RNE-4 - EDICIO VESPRE - 02/03/2017

El fiscal de caso Palau y la acusación popular se oponen a la prescripción del delito de tráfico de
influencias del que está acusado el extesorero de CDC, Daniel Osácar.

70

Onda Cero - NOTICIAS MEDIODIA CATALUNYA - 02/03/2017

La defensa del responsable del Palau de la Música de Barcelona, Felix Millet, trata de llegar a un pacto
con la fiscalía para rebajar las penas a su cliente.

71

Cadena Cope - HERRERA EN COPE (INFORMATIVO) - 03/03/2017

Segunda jornada del juicio del caso Palau dedicada a las cuestiones previas.
Cadena Cope - MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00 - 02/03/2017
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DURADA : 686

BTV

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Gustavo Dudamel dirigirá entre el 12 y el 15 de
marzo en el Palau de la Música una serie de
conciertos en los que se interpretarán todas las
sinfonías de Ludwig van Beethoven.
Gustavo Dudamel dirigirá entre el 12 y el 15 de marzo en el Palau de la Música una serie de conciertos en los que se interpretarán
todas las sinfonías de Ludwig van Beethoven. Albert Galceran repasa la importancia histórica del músico alemán y sus composiciones.
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va gaire disposat a acceptar l’oferta
de qui va ser màxim responsable de
l’entitat cultural, ja que ja compta
amb l’acord de dos dels altres principals investigats: Jordi Montull i la
seva filla Gemma. I és que tots dos estan disposats a delatar CDC i donar
detalls sobre les suposades comissions de Ferrovial, a través de l’entitat,
per poder aconseguir obra pública.
3 Marzo, 2017
Hi ha documents que demostrarien
el pagament del 4% per la Línia 9 del

D

urant l’última dècada del
segle XX i els primers anys
del segle XXI, el Palau de
la Música es renova en la
seva totalitat en un frenesí d’obres.
Es rehabiliten els vestíbuls, la sala de
concerts, el foyer –compartimentat
per a tasques administratives– es recupera íntegrament, l’arquitecte
Oscar Tusquets construeix el Petit
Palau i els seus annexos, es restaura
l’òrgue per subscripció popular, es
pacta amb la diòcesi enderrocar la
parròquia de Sant Francesc de Paula
per deixar lliure l’esplèndida façana
lateral de Domènech i Montaner i així poder obrir una plaça, avui dia
sempre concorreguda.
Paral·lelament, es produeix un
desviament de fons, sense precedents per la seva quantia, per part
del president de l’Orfeó Català, Fèlix
Millet, i el seu equip de confiança
que difícilment podria ser sospitat
per la ciutadania i que agafa per sorpresa fins i tot les administracions
públiques.
La comptabilitat de la Fundació
Palau de la Música estava auditada
i l’espectacularitat de la restauració
i ampliació del Palau admirada públicament va donar lloc a homenat-

Montull i la seva filla. Aquesta serà
la que donarà més dades i el pare les
PAÍS: España
confirmarà.
En la sessió d’ahir, Millet i
PÁGINAS: 20
Montull, a qui el fiscal estaria disposat a rebaixar la pena sota l’atenuant
TARIFA: 7877 €
de confessió, van estar conversant
abans que s’iniciés la vista. Gemma
ÁREA: 426 CM² Montull, per la seva part, aconseguiria una rebaixa de 26 anys de presó a
només tres. Un d’ells seria substituït
per una multa, i així evitaria l’ingrés

Fèlix Millet arriba en cadira de rodes a la Ciutat de la Justícia, ahir.

FRECUENCIA: Diario

en un centre penitenciari. Els advocats defensors de la família Montull
O.J.D.:
estaven ultimant ahir els últims detalls de la declaració.

prescripció dels seus delictes. En la
E.G.M.: 462000
seva opinió, existeix en tots ells una

NO A LA PRESCRIPCIÓ / La segona jorna-

connexió delictiva que transcor-

la Música es va iniciar ahir a la Ciutat de la Justícia amb l’oposició del
fiscal Emilio Sánchez Ulled a les sol-

causa un perjudici a la societat i a
l’«interès general» en el context «del
finançament il·legal» de CDC mit-

40%
SECCIÓN: POLITICA
da del judici pel saqueig del Palau de re al llarg d’uns quants anys i que

Anàlisi
Carlos Cuatrecasas
MEMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ORfEó CATALà

Palau de la Música,
2009-2017
Em pregunto si no
estem fabricant
molts ídols de fang
o amb quin material
construïm els
nostres paradigmes
ges a Millet al Palau de Pedralbes i a
la Llotja, organitzats per la societat
civil, i fins i tot a una proposta de medalla d’or de la ciutat oportunament
suspesa.
Un ídol que, dissolt en les seves
falsedats, s’ensorrava estrepitosa-

licituds fetes per l’extresorer de CDC

Daniel Osàcar, dos directius de Fer79409
rovial acusats i altres imputats de

ment davant la perplexitat i la decepció de l’opinió pública, que es va
veure impel·lida a substituir l’aplaudiment pel rebuig en poques hores,
cosa que ara passa amb massa freqüència al nostre país.
Em pregunto si no estem fabricant molts ídols de fang o amb quin
material construïm els nostres paradigmes. Entre tots hauríem de buscar la resposta i obrar en conseqüència. El cas Palau i molts altres ens obliguen a acceptar aquest repte. De les
respostes encertades al desafiament
depèn en gran part el futur de la nostra societat.
Després d’esclatar el coneixement del saqueig el juliol de 2009,
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una nova junta de govern de l’Orfeó
Català, presidida per Mariona Carulla, i amb la impagable col·laboració
de Joan Llinares –que sacrifica les seves vacances com a nou director de
la institució–, es posa en marxa el
procés per desentranyar tot el complex entramat entre Consorci, Fundació i Associació Orfeó Català ordit
per l’expresident.
Aquesta complicada tasca va
comptar amb la professionalitat dels
despatxos jurídics i econòmics Garrigues i Deloitte que van elaborar informes detallats i exhaustius i que
van posar en mans de la nova Junta
un instrument de màxima vàlua per
a la informació judicial del procés.
Al mateix temps, els dos despatxos van preparar un pla de reestructuració que ha servit de base a l’organigrama actual en què la Fundació
assumeix la gestió i el control econòmic de l’entitat, amb participació majoritària en el seu patronat de
membres de la Junta de l’Orfeó Català, presidit també per Carulla.
La defensa processal del cas Palau,
iniciada per Garrigues, està a càrrec
avui de PwC i mentre la justícia segueix el seu camí lentament i es reactiva en aquests pròxims dies, l’Or-

jançant l’«abús» en els pagaments illícits de Ferrovial al partit a través de
la institució cultural.
Sánchez Ulled es va oposar a la
prescripció del delicte de tràfic d’influències atribuït a Osàcar perquè hi
ha connexió amb el de blanqueig de
capitals i s’ha de prendre com a referència aquest delicte per comptabilitzar la prescripció. «Hi ha una con-

feó Català-Palau de la Música Catalana emprèn el nou trajecte sota la
direcció de Joan Oller, que el situa
de nou entre els millors auditoris i
cors d’Europa.
Les més famoses orquestres simfòniques, cantants, pianistes, violinistes, cors de múltiples procedències ofereixen les més brillants programacions anuals, mentre que l’Orfeó
Català, dirigit per Josep Vila i avui
Simon Halsey, recupera els nivells
de qualitat que el van fer famós en
l’àmbit de la música coral dins de les
nostres fronteres i més enllà.
L’ocupació de les sales de concerts es multiplica, 500 actes artístics amb 400.000 assistents anuals,
i les visites a les instal·lacions del Palau, amb 200.000 persones a l’any,
el converteixen en una de les grans
atraccions de Barcelona per a residents i visitants.
Diu el refrany que «després de la
tempesta ve la calma». En la trajectòria de l’Orfeó Català després de la
tempesta, va arribar la calma acompanyada d’il·lusió i esforços sense límits per aconseguir que a la nostra
gran Barcelona brilli amb llum pròpia una institució de la qual tots ens
sentim orgullosos. H
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El ‘cas Palau’

L’estratègia dels investigats

Millet tempteja
també un pacte
per confessar i
rebaixar la pena
La maniobra amb la
El fiscal sosté que
fiscalia arriba després els acusats van
de l’acord de Montull causar un perjudici
per delatar CDC
a l’«interès general»
J. G. ALBALAT
BARCELONA

L’

expresident del Palau de
la Música Fèlix Millet,
que s’enfronta a 27 anys
de presó, va temptejar la
fiscalia per arribar a un acord de cara a obtenir una rebaixa de la pena a
canvi de confessar i potser implicar
Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC). S’ha produït un
primer acostament, però no hi ha
res de definitiu, segons fonts consultades per aquest diari.
En un principi, segons les mateixes fonts, el fiscal del cas no estava gaire disposat a acceptar l’oferta
de qui va ser màxim responsable de
l’entitat cultural, ja que ja compta
amb l’acord de dos dels altres principals investigats: Jordi Montull i la
seva filla Gemma. I és que tots dos estan disposats a delatar CDC i donar
detalls sobre les suposades comissions de Ferrovial, a través de l’entitat,
per poder aconseguir obra pública.
Hi ha documents que demostrarien
el pagament del 4% per la Línia 9 del

D

urant l’última dècada del
segle XX i els primers anys
del segle XXI, el Palau de
la Música es renova en la
seva totalitat en un frenesí d’obres.
Es rehabiliten els vestíbuls, la sala de
concerts, el foyer –compartimentat
per a tasques administratives– es recupera íntegrament, l’arquitecte
Oscar Tusquets construeix el Petit
Palau i els seus annexos, es restaura
l’òrgue per subscripció popular, es
pacta amb la diòcesi enderrocar la
parròquia de Sant Francesc de Paula
per deixar lliure l’esplèndida façana
lateral de Domènech i Montaner i així poder obrir una plaça, avui dia
sempre concorreguda.
Paral·lelament, es produeix un
desviament de fons, sense precedents per la seva quantia, per part
del president de l’Orfeó Català, Fèlix
Millet, i el seu equip de confiança
que difícilment podria ser sospitat
per la ciutadania i que agafa per sorpresa fins i tot les administracions
públiques.
La comptabilitat de la Fundació
Palau de la Música estava auditada
i l’espectacularitat de la restauració
i ampliació del Palau admirada públicament va donar lloc a homenat-

metro i per la Ciutat de la Justícia.
Malgrat aquest acostament de
Millet, no hi ha cap acord tancat. No
obstant, pot influir en aquesta decisió el fet que el pròxim dia 8, tant
Montull com la seva filla confessin i,
posteriorment, ho faci el mateix expresident del Palau per no quedarse sol i davant una condemna gairebé segura. Una dada rellevant és que
l’advocat de l’expresident, Abraham
Castro, no va plantejar cap qüestió
prèvia durant el judici, quan és un
expert, i que només va aportar un
peritatge. Millet preferiria prendre
una decisió quan hagin declarat
Montull i la seva filla. Aquesta serà
la que donarà més dades i el pare les
confirmarà.
En la sessió d’ahir, Millet i
Montull, a qui el fiscal estaria disposat a rebaixar la pena sota l’atenuant
de confessió, van estar conversant
abans que s’iniciés la vista. Gemma
Montull, per la seva part, aconseguiria una rebaixa de 26 anys de presó a
només tres. Un d’ells seria substituït
per una multa, i així evitaria l’ingrés

Fèlix Millet arriba en cadira de rodes a la Ciutat de la Justícia, ahir.
en un centre penitenciari. Els advocats defensors de la família Montull
estaven ultimant ahir els últims detalls de la declaració.
NO A LA PRESCRIPCIÓ / La segona jorna-

da del judici pel saqueig del Palau de
la Música es va iniciar ahir a la Ciutat de la Justícia amb l’oposició del
fiscal Emilio Sánchez Ulled a les sol-

Anàlisi
Carlos Cuatrecasas
MEMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ORfEó CATALà

Palau de la Música,
2009-2017
Em pregunto si no
estem fabricant
molts ídols de fang
o amb quin material
construïm els
nostres paradigmes
ges a Millet al Palau de Pedralbes i a
la Llotja, organitzats per la societat
civil, i fins i tot a una proposta de medalla d’or de la ciutat oportunament
suspesa.
Un ídol que, dissolt en les seves
falsedats, s’ensorrava estrepitosa-

ment davant la perplexitat i la decepció de l’opinió pública, que es va
veure impel·lida a substituir l’aplaudiment pel rebuig en poques hores,
cosa que ara passa amb massa freqüència al nostre país.
Em pregunto si no estem fabricant molts ídols de fang o amb quin
material construïm els nostres paradigmes. Entre tots hauríem de buscar la resposta i obrar en conseqüència. El cas Palau i molts altres ens obliguen a acceptar aquest repte. De les
respostes encertades al desafiament
depèn en gran part el futur de la nostra societat.
Després d’esclatar el coneixement del saqueig el juliol de 2009,
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licituds fetes per l’extresorer de CDC
Daniel Osàcar, dos directius de Ferrovial acusats i altres imputats de
prescripció dels seus delictes. En la
seva opinió, existeix en tots ells una
connexió delictiva que transcorre al llarg d’uns quants anys i que
causa un perjudici a la societat i a
l’«interès general» en el context «del
finançament il·legal» de CDC mit-

jançant l’«abús» en els pagaments illícits de Ferrovial al partit a través de
la institució cultural.
Sánchez Ulled es va oposar a la
prescripció del delicte de tràfic d’influències atribuït a Osàcar perquè hi
ha connexió amb el de blanqueig de
capitals i s’ha de prendre com a referència aquest delicte per comptabilitzar la prescripció. «Hi ha una con-

una nova junta de govern de l’Orfeó
Català, presidida per Mariona Carulla, i amb la impagable col·laboració
de Joan Llinares –que sacrifica les seves vacances com a nou director de
la institució–, es posa en marxa el
procés per desentranyar tot el complex entramat entre Consorci, Fundació i Associació Orfeó Català ordit
per l’expresident.
Aquesta complicada tasca va
comptar amb la professionalitat dels
despatxos jurídics i econòmics Garrigues i Deloitte que van elaborar informes detallats i exhaustius i que
van posar en mans de la nova Junta
un instrument de màxima vàlua per
a la informació judicial del procés.
Al mateix temps, els dos despatxos van preparar un pla de reestructuració que ha servit de base a l’organigrama actual en què la Fundació
assumeix la gestió i el control econòmic de l’entitat, amb participació majoritària en el seu patronat de
membres de la Junta de l’Orfeó Català, presidit també per Carulla.
La defensa processal del cas Palau,
iniciada per Garrigues, està a càrrec
avui de PwC i mentre la justícia segueix el seu camí lentament i es reactiva en aquests pròxims dies, l’Or-

feó Català-Palau de la Música Catalana emprèn el nou trajecte sota la
direcció de Joan Oller, que el situa
de nou entre els millors auditoris i
cors d’Europa.
Les més famoses orquestres simfòniques, cantants, pianistes, violinistes, cors de múltiples procedències ofereixen les més brillants programacions anuals, mentre que l’Orfeó
Català, dirigit per Josep Vila i avui
Simon Halsey, recupera els nivells
de qualitat que el van fer famós en
l’àmbit de la música coral dins de les
nostres fronteres i més enllà.
L’ocupació de les sales de concerts es multiplica, 500 actes artístics amb 400.000 assistents anuals,
i les visites a les instal·lacions del Palau, amb 200.000 persones a l’any,
el converteixen en una de les grans
atraccions de Barcelona per a residents i visitants.
Diu el refrany que «després de la
tempesta ve la calma». En la trajectòria de l’Orfeó Català després de la
tempesta, va arribar la calma acompanyada d’il·lusió i esforços sense límits per aconseguir que a la nostra
gran Barcelona brilli amb llum pròpia una institució de la qual tots ens
sentim orgullosos. H
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el ‘cas 3%’

Viloca, lligat
als suborns
de l’AVE

Gemma Montull, a la Ciutat de la Justícia, el segon dia del judici.

L’extresorer de CDC, Daniel Osàcar, arriba a la seu del tribunal.
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La jutge Silvia López Mejías, que
investiga la presumpta malversació de fons i suborn per part d’alts
càrrecs d’Adif –l’ens públic d’infraestructures– en la construcció de l’AVE a Barcelona, apunta
que l’extresorer de CDC Andreu
Viloca va poder rebre regals de
la constructora Corsan-Insolux.
Així consta en un acte a què ha
tingut accés EL PERIÓDICO. López Mejías ha remès al jutjat del
Vendrell que s’encarrega d’instruir el cas 3% dos documents trobats en el registre de l’empresa a
Madrid.
La magistrada va enviar al
Vendrell un correu electrònic remès per uns grans magatzems a
un directiu de Corsan, Mariano
V., a qui se li demanen adreces i
telèfons d’una sèrie de persones,
entre elles Viloca. La jutge sosté
que d’això es dedueix presumptament que se’ls volia donar algun regal, ja que les mateixes persones figuren en un llistat en què
es pot llegir «Especials Nadal any
2013». H

tinuïtat delictiva», va dir.
Respecte als dos acusats de Ferrovial, el fiscal va mantenir que els delictes tampoc han prescrit per a ells.
I va afegir: «L’administració deslleial (delicte imputat) no apareix en el
marc de la gestió entre l’empresa i
el Palau, sinó que és el context del finançament il·legal d’un partit» i, per
tant, comporta un perjudici social
i «afecta l’interès general». Va detallar que «aquests pagaments il·lícits
no són necessaris per al normal desenvolupament de l’objecte social de
la constructora i suposen un abús».
«Seria esgarrifós que en una sala de
judicis es volgués forçar l’argument
que pagar comissions il·legals i obtenir-ne un benefici econòmic és fantàstic», va insistir.
El fiscal va defensar la legalitat
del material informàtic trobat al Palau i va negar que s’hagués trencat
la cadena de custòdia. Entre aquestes proves hi ha documents trobats
als ordinadors que apunten al pagament de comissions del 4% per
les obres a la Línia 9 del metro i a la
Ciutat de la Justícia. Aquesta informació es va copiar en un cedé, es va
entregar als pèrits i, al tornar-lo, estava danyat. Per solucionar aquesta situació, els pèrits van aportar el
que tenien a l’ordinador i es va comparar amb una altra còpia realitzada després en el servidor informàtic
de l’auditori. El tribunal va absoldre
Marc Martí, de l’empresa Publicitat,
per la prescripció del delicte, a petició del fiscal. H
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L’espoli del Palau

a la Constitució de la qual tant reega o l’Estatut que tant els va dolre veure retallat; ho fa corrompent
ls pilars de la democràcia amb què
omple la boca mentre la violenta
mb acarnissament.
Adeu a les promeses de transpaència que els líders de Junts pel Sí
eclamaven en la campanya elecoral del fallit plebiscit. Oblidin-se
el procés de participació ciutadaa que havia de legitimar la hipotèca Constitució catalana. S’impoa l’astúcia, la pilleria. Amaguen en
n calaix les lleis de desconnexió.
eformem el reglament per poder
provar-les a lloms del cavall de Paa. Proclamem la República amb el
ot de menys diputats que els exiits per reformar l’Estatut. Eventulment, blindem la impunitat dels

membres del Govern, presidenciables inclosos, endossant al Parlament la convocatòria del referèndum il·legal, a veure si l’Estat té el
que s’ha de tenir per inhabilitar 72
diputats. I així tot.

Joc brut
Tot s’hi val per provocar una resposta coercitiva de l’Estat, com
més virulenta, millor. Un penal en
l’últim minut que enfureixi l’afició i estalviï a l’independentisme
el naufragi electoral. En aquest
conflicte cap bàndol té el monopoli del joc brut, però almenys que
els que el practiquen no en diguin
democràcia.

Després d’haver llançat
na pedra que ha fet
molt de mal, ara no
s pot amagar la mà

ment de la desigualtat d’ingressos
de la pobresa a Espanya durant els
nys que ha durat la crisi econòmia? La primera, el nivell d’atur més
lt. La segona, l’augment de la prearietat laboral, la caiguda de salas i les retallades de despeses socils. En les dues coses, la Comissió
uropea ha tingut una certa resonsabilitat.

¡ai, quina gràcia
té el lladre!

¡H

Mirin una cosa, com més temps
deixi un govern que es prolongui
una recessió més alt serà el nivell
d’atur de llarga durada i de precarietat social. Espanya ha estat en
recessió des del 2008 fins al 2014.
Llavors, doncs, no haurien de sorprendre aquestes dades. Les polítiques monetària i fiscal restrictives que la Comissió va imposar
a partir de 2010 van ser la causa
fonamental que la zona euro entrés en una segona llarga recessió.
No va passar en el cas dels Estats
Units, ni en el del del Regne Unit.
Les seves polítiques macroeconòmiques van saber compensar la
debilitat del consum i la inversió privada. Això va impedir que
recaiguessin en la recessió i que
l’atur es reduís ràpidament. No va
anar així a la zona euro.

PEr aLtra BanDa, la

això és sEnyoriu i

@Enric_Hernandez

é són responsables de la situació social espanyola

LEONARD BEARD

Mauri

a, ha, ha! M’han
de disculpar que
comenci així, petant-me de riure.
¡Ha, ha, ha! Per favor, no m’ho tinguin en compte,
no és desconsideració, ¡ha, ha, ha!,
és que no puc parar, no puc. ¡Quin
riure, per Déu! Feia anys que no trobava res de tan divertit. I segur que
vostès tampoc, admetin-ho. ¡Ai,
que no puc parar!
Que divertit que és aquest Jordi
Montull, col·lega de Fèlix Millet en
el saqueig de 34 milions d’euros
del Palau de la Música i en la intermediació del pagament de comissons a Convergència Democràtica
(avui camuflada rere la denominació PDECat) a canvi de concessions
del govern de Jordi Pujol. ¿Ja saben
que el lladre ens ha anunciat que el
judici que el té assegut al banc dels
acusats serà molt divertit?
Sí, quina gràcia té l’home. I
quin senyoriu. Això és saber estar,
malgrat ser un xoriço confés que
s’enfronta a una petició fiscal de
27 anys de presó. Amb la testificació de les seves malifetes i, sobretot, de les comeses per CDC amb
les seves finances, Montull salvarà
la seva filla Gemma, per a qui el fiscal demana 26 anys, de trepitjar la
presó. Ell i Millet no és previsible
que passin gaire temps a la garjola.
Amb la seva avançada edat i les seves suposades xacres, hi entraran,
saludaran, tercer grau i bon vent i
barca nova. El que en ambients penitenciaris es podria denominar
col·loquialment fer un Núñez.

dril

art de la responsabilitat d’aquesa situació es deu a les polítiques
macroeconòmiques i socials que la
mateixa Comissió va recomanar i
a forçar a Espanya. Després d’haer tirat una pedra que ha fet molt
e mal social, ara no pot amagar la
mà.
Perquè, vegem, ¿quines són les
rincipals causes del principal aug-

LUIS

reforma laboral que la Comissió va
posar com a condició per al rescat
bancari va ser causa addicional de
l’augment de la precarietat laboral i de la caiguda de salaris. D’allà
han sorgit la desigualtat d’ingressos i els actuals treballadors pobres, persones amb una feina que,
no obstant, no els permet viure
dignament. Si hi sumem que la
Comissió va donar ales també a
les retallades de despeses socials,
el resultat final no podia ser un altre que un considerable augment
de la desigualtat d’ingressos, de la
pobresa i de l’exclusió social.
Entenguin-me bé. No estic culpant la Comissió Europea de tots
els nostres mals. La principal responsabilitat és nostra. Però, això
sí, ara que no vinguin amb llàgrimes de cocodril. H
Catedràtic de Política Econòmica (UB).

saber estar. Elegància, diversió i
bon humor davant l’adversitat. No
com aquesta gent tan desagradable que veus pels barris, capcots,
cellajunts, amb l’amargura infiltrada als plecs de la cara. Amargura, o depressió, o mala hòstia, tant
hi fa, quina baixesa.
Que empipadora és aquesta
gent que no sap trobar-li la sal a la
vida. Que en lloc de vestir-se al passeig de Gràcia, perpetua les camises amb el coll gastat. Que en lloc
de disfrutar del paradís a les Maldives, prefereix passar l’agost entre
el pis de 50 metres sense refrigeració i el bar llardós de la placeta de
baix. Que podent robar a cabassos,
es conforma amb el seu salari, si en
té, i a sobre paga els seus impostos.
¡Ai, Déu, quin fart de riure! H
@luis_mauri_
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El millor Mobile. El Mobile World Congress es va acomiadar ahir amb un nou rècord d’assistència: 108.000 participants,
un 7% més que l’any anterior; a la imatge, un grup de treballadors celebren el final feliç de la fira. VIURE 1 A 3 i EDITORIAL

La UE demana als estats que expulsin
el milió d’immigrants sense papers
 La Comissió Europea advoca per més deportacions dels que entren sense dret a asil
La Comissió Europea considera
que s’hauria d’expulsar als seus
països d’origen més d’un milió de
persones indocumentades que

VANGUARDIA»
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Montull delata Millet i l’acusa
d’emportar-se més diners
œLa filla de l’exdirector
administratiu del Palau
lliura noves proves
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no han sol·licitat asil. És per això
que ha plantejat als estats membres que detinguin els immigrants durant més temps als cen-
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tres d’internament, de manera
que aquesta ampliació dels terminis permeti emprendre més
deportacions. La Comissió tam-

bé ha demanat, tot i que amb cautela, que els països assumeixin les
quotes de refugiats a què s’han
compromès. INTERNACIONAL 9
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Gemma Montull acusa Millet
d’endur-se encara més diners del Palau
L’expresident de la institució també buscarà un acord amb la Fiscalia
SANTIAGO TARÍN
Barcelona

Al Palau de la Música els diners
circulaven amb inusitada alegria,
però sobretot en benefici de Fèlix
Millet. Això és el que Gemma
Montull pretén demostrar amb la
documentació lliurada al tribunal
que jutja l’espoli de l’entitat cultural. Amb aquesta documentació,
doncs, vol provar que 3.202.004
euros que van sortir d’un compte
de Caixa Manresa van anar a parar
a la butxaca de l’expresident de la
institució ino pas a la seva. Una vegada sabudes les noves acusacions
i que els seus antics col·laboradors
confessaran davant els jutges, la
pregunta és: què farà Fèlix Millet
dimecres vinent? Les dades apunten que ja busca un acord.
És el dubte que ara gravita al
voltant de la qüestió, perquè, de
moment, aquests dies d’agitació
processal Millet no ha dit res.
Fonts properes a la seva defensa
vanexplicarquel’acorddelsMontull amb la Fiscalia els ha deixat
descol·locats, però hauran de
prendre una decisió de cara a la
sessió de dimecres vinent, que és
quan Jordi i Gemma Montull
declararan davant l’Audiència de
Barcelona. Aquell dia, primer pujarà a l’estrada l’exdirectora financera del Palau, que confessarà
que es van desviar diners a CDC.
Després serà el torn del seu pare,
exdirector administratiu, que ratificarà aquesta versió, que incrimina directament Daniel Osácar,
extresorer del partit i exadministrador de la Fundació CatDem, i
també acusat en aquesta causa.
En tercer lloc, li tocarà a Millet,
segons l’ordre establert per a les
declaracions.
De moment, els advocats dels
Montull, Jorge Navarro i Jordi Pina, han lliurat una sèrie de documents al tribunal que jutja el cas, i
que els jutges han acceptat com
a prova. Entre els documents hi
ha un quadre d’Excel en què es detallen 22 sortides en efectiu d’un
compte de l’Orfeó Català a Caixa

El tribunal exculpa
un acusat, Ramon
Marc Martí, perquè
el possible delicte
ha prescrit

POL SOLÀ / ACN

Gemma Montull ahir entrant a la Ciutat de la Justícia per assistir al judici del cas del Palau

Manresa que van tenir lloc entre
el 2 de març del 2004 i el 13 de
març del 2007 i que sumen la
gens menyspreable quantitat de
3.202.004 euros. Segons Gemma
Montull, aquestes transaccions

La possibilitat que el judici del
cas Palau de la Música acabi esquitxant CDC pel presumpte cobrament de comissions a partir
de l’anunci de pacte de Jordi
Montull amb el fiscal preocupa la
direcció del partit hereu de la formació fundada per Jordi Pujol, el
Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat). Una preocupació,
tanmateix, que els membres de la

no la van afavorir a ella, sinó a
Fèlix Millet. Per exemple, s’hi
detallen 162.641 euros gastats en
viatges i vacances; 360.607 euros
invertits en el quadre Retrat de la
nena Sardà, de Casas; 318.536 eu-

ros en una altra tela, i 252.424 euros per a la compra d’una botiga.
No són les úniques anotacions
facilitades: també n’hi ha d’altres
sobre les obres que es van fer a la
finca de l’Ametlla del Vallès de

La sindicatura insta a regular el micromecenatge polític
El síndic major de la Sindica-

tura de Comptes, Jordi Amat,
va demanar ahir en comissió
parlamentària una actualització de la norma que regula els
sistemes de finançament dels
partits polítics, fent especial
èmfasi en el micromecenatge,
que, els últims anys, s’ha convertit en unes de les vies d’ingressos dels partits. “Falta
regular tots els sistemes de
finançament. El crowdfunding
–les petites aportacions del

Mas considera que
cal esperar per veure si
el judici esquitxa CDC
JOSEP GISBERT
Barcelona

Millet, sobre compres de pàrquings, motos d’aigua, amarratges, un quad i l’obra de Nonell
Figura de dona, sobre un compte a
Suïssa amb 1.300.000 euros que ja
va sortir a col·lació durant les investigacions... I fins i tot el que es
gastava en tabac, farmàcia, cafè i
xampú,segonselsdetallatsapunts
de la secretària de l’expresident
del Palau de la Música.
Els Montull només reconeixeran haver-se apropiat de 96.000
euros del Palau, que ja han tornat.
Segons la qualificació de la Fiscalia Anticorrupció, l’espoli de
la institució entre el 2002 i el
2009 va ser de 22.731.817 euros.
D’aquest total, 3.741.898 van ser
per a comissions d’obra pública i
7.021.245 van anar a parar a Millet
i a 1.318.443 a Montull, mentre que

per quedar en espera de l’evolució dels esdeveniments, Artur
Mas. “Esperem que es faci el judici i a partir d’aquí veurem com
evolucionen les coses”, s’ha limitat a subratllar l’expresident de la
Generalitat en referència al fet
que Fèlix Millet i Jordi Montull
no declaren fins la setmana entrant.
L’ara president del PDECat va
fer el comentari després de pronunciar dimecres al vespre una
conferència a Oxford, on a pre-

persones– no està regulat”, va
manifestar Amat, que va
apuntar que l’actual norma és
del 1985, motiu pel qual dona
importància a mitjans que
cada vegada s’utilitzen menys,
com les tanques publicitàries,
mentre que hi ha un “buit
legal” respecte als microcrèdits. Amat va fer aquestes
declaracions en el transcurs
de la presentació de l’informe
de fiscalització sobre les eleccions autonòmiques del 2015,

donar temps al temps. El que sí
que va fer de manera explícita
Artur Mas, en tot cas, va ser posar
en relleu que tant Fèlix Millet
com Jordi Montull “són persones
que van confessar delictes molt
greus”, en al·lusió que al seu dia
van reconèixer l’espoli del Palau
de la Música. De moment, CDC i
qui en va ser el tresorer, Daniel
Osàcar, han renunciat a alguns
dels testimonis de la defensa, entre ells exconsellers i altres càrrecs, i els següents moviments
dependran del que passi la setmana que ve. Tot plegat en un
context que ha canviat perquè en
l’actualitat CDC i el PDECat són
jurídicament realitats diferents,
segons precisen fonts del nou
partit, tot i que és obvi que políticament un és hereu de l’altre.
Més enllàP.13
de les possibles repercussions del judici del cas Pa-

en les conclusions del qual
també es demana als partits
polítics que busquin alternatives a la bustiada, que la campanya del 27-S va suposar un
31,1% de la despesa electoral i
en total es va acostar als
11 milions d’euros. Totes les
formacions van complir el
límit de despesa, tret de JxSí,
tot i que per sota de l’1% que
fixa la llei com a límit per ser
considerat infracció. Ho va fer
en un 0,42%. / R. Montilla

de garanties democràtiques que,
a parer seu, hi ha a l’Estat espanyol. “Mariano Rajoy utilitza els
tribunals i les clavegueres de
l’Estat amb confidents pagats
amb diners públics en contra dels
polítics sobiranistes”, va assenya-

L’expresident evita
entrar en detalls
i recorda que els
acusats “van confessar
delictes molt greus”
lar, i va lamentar que, “en lloc
d’aprendre de la inspiració del
Regne Unit, nega el dret a decidir
de Catalunya”. “S’han vessat
moltes mentides i insults en contra del sobiranisme i s’ha refusat

s’ignora la destinació de 9.677.313.
Després d’aquestes noves revelacions, pot ser que aquests més
de tres milions surtin dels Montull i d’aquesta partida de final
desconegut.
Mentrestant, a la sessió del judici d’ahir la Fiscalia i l’acusació popular van acollir la tesi de l’advocatPepLópez,defensordeRamon
Marc Martí, que estava acusat per
una factura presumptament falsa
cobrada al Palau, però el possible
fet delictiu ha prescrit per 22 dies,
de manera que aquest imputat ja
ha quedat fora del procés.
El que no va acceptar el fiscal
EmilioSánchezUlledésquehagin
prescrit els delictes atribuïts a dos
exdirectius de Ferrovial, perquè
hi va haver “pagaments il·lícits per
al normal desenvolupament de
l’objecte social de l’empresa i és un
abús”. Segons la Fiscalia, tenen
lloc “en un context molt ampli
de finançament il·legal d’una formació política” i afecten l’interès
general.
Fins ara Fèlix Millet i els Montull havien anat a l’uníson, però
aquesta unitat s’ha trencat. De tota manera, la pregunta és què farà
ara Millet. Les dades apunten que
ja busca un acord amb la Fiscalia.
A la sala tots aposten que no es
quedarà callat.

d’“haver comès fins i tot il·legalitats” amb l’operació Catalunya i
que va remarcar que “en els darrers sis anys no hem rebut cap
oferta seriosa, cap proposta real
d’autogovern ni tampoc la possibilitat de fer un referèndum”.
“Molts de nosaltres esperàvem
que Espanya s’hauria comportat
una mica com el Regne Unit, només una mica, però no”, va reblar.
El líder del PDECat va recordar que el referèndum té el suport “de fins al 80% de la població”, i va assegurar que “se celebrarà”, perquè, “malgrat les
amenaces, no farem marxa enrere”. I en aquest context va aprofitar per citar una de les frases cèlebres de l’ex-primer ministre
britànic Winston Churchill, que
“aquest 2017 haurem de tenir en
compte” Catalunya: “A vegades

declaracions.
De moment, els advocats dels
Montull, Jorge Navarro i Jordi Pina, han lliurat una sèrie de documents al tribunal que jutja el cas, i
que els jutges han acceptat com
a prova. Entre els documents hi
ha un quadre d’Excel en què es detallen 22 sortides en efectiu d’un
compte
de l’Orfeó
Català a Caixa
3 Marzo,
2017
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Mas considera que
cal esperar per veure si
el judici esquitxa CDC
JOSEP GISBERT
Barcelona

La possibilitat que el judici del
cas Palau de la Música acabi esquitxant CDC pel presumpte cobrament de comissions a partir
de l’anunci de pacte de Jordi
Montull amb el fiscal preocupa la
direcció del partit hereu de la formació fundada per Jordi Pujol, el
Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat). Una preocupació,
tanmateix, que els membres de la
cúpula eviten expressar en públic i a la qual únicament s’ha referit, tot i que de manera evasiva i

per quedar en espera de l’evolució dels esdeveniments, Artur
Mas. “Esperem que es faci el judici i a partir d’aquí veurem com
evolucionen les coses”, s’ha limitat a subratllar l’expresident de la
Generalitat en referència al fet
que Fèlix Millet i Jordi Montull
no declaren fins la setmana entrant.
L’ara president del PDECat va
fer el comentari després de pronunciar dimecres al vespre una
conferència a Oxford, on a preguntes de TV3 sobre les implicacions que del judici es puguin derivar per a CDC va advocar per

donar temps al temps. El que sí
que va fer de manera explícita
Artur Mas, en tot cas, va ser posar
en relleu que tant Fèlix Millet
com Jordi Montull “són persones
que van confessar delictes molt
greus”, en al·lusió que al seu dia
van reconèixer l’espoli del Palau
de la Música. De moment, CDC i
qui en va ser el tresorer, Daniel
Osàcar, han renunciat a alguns
dels testimonis de la defensa, entre ells exconsellers i altres càrrecs, i els següents moviments
dependran del que passi la setmana que ve. Tot plegat en un
context que ha canviat perquè en
l’actualitat CDC i el PDECat són
jurídicament realitats diferents,
segons precisen fonts del nou
partit, tot i que és obvi que políticament un és hereu de l’altre.
Més enllà de les possibles repercussions del judici del cas Palau de la Música, l’expresident de
la Generalitat va denunciar en la
seva conferència a Oxford la falta
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de garanties democràtiques que,
a parer seu, hi ha a l’Estat espanyol. “Mariano Rajoy utilitza els
tribunals i les clavegueres de
l’Estat amb confidents pagats
amb diners públics en contra dels
polítics sobiranistes”, va assenya-

L’expresident evita
entrar en detalls
i recorda que els
acusats “van confessar
delictes molt greus”
lar, i va lamentar que, “en lloc
d’aprendre de la inspiració del
Regne Unit, nega el dret a decidir
de Catalunya”. “S’han vessat
moltes mentides i insults en contra del sobiranisme i s’ha refusat
escoltar la voluntat de la gent de
Catalunya”, va relatar Artur Mas,
que va acusar el Govern espanyol

mació política” i afecten l’interès
general.
Fins ara Fèlix Millet i els Montull havien anat a l’uníson, però
aquesta unitat s’ha trencat. De tota manera, la pregunta és què farà
ara Millet. Les dades apunten que
ja busca un acord amb la Fiscalia.
A la sala tots aposten que no es
quedarà callat.

d’“haver comès fins i tot il·legalitats” amb l’operació Catalunya i
que va remarcar que “en els darrers sis anys no hem rebut cap
oferta seriosa, cap proposta real
d’autogovern ni tampoc la possibilitat de fer un referèndum”.
“Molts de nosaltres esperàvem
que Espanya s’hauria comportat
una mica com el Regne Unit, només una mica, però no”, va reblar.
El líder del PDECat va recordar que el referèndum té el suport “de fins al 80% de la població”, i va assegurar que “se celebrarà”, perquè, “malgrat les
amenaces, no farem marxa enrere”. I en aquest context va aprofitar per citar una de les frases cèlebres de l’ex-primer ministre
britànic Winston Churchill, que
“aquest 2017 haurem de tenir en
compte” Catalunya: “A vegades
no n’hi ha prou amb fer el que és
possible, a vegades hem de fer el
que és necessari”.
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Millet també
ofereix un pacte
amb confessió
El fiscal no s’hi avé, d’entrada,
perquè en té prou amb Montull
MANOLO GARCIA
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CAS PALAU

Millet es planteja confessar però
el fiscal en té prou amb Montull

L’ex número dos del Palau i la seva filla intenten rebaixar també la xifra de l’espoli amb noves proves
MONTSE RIART
BARCELONA

Els acostaments entre les defenses
i les acusacions del cas del Palau de
la Música es multipliquen a mesura que passen les hores i avancen
durant les primeres jornades del judici. La cada vegada més tancada
confessió de l’ex número dos del Palau, Jordi Montull, i la seva filla
Gemma ha generat un efecte dominó que ha fet que altres acusats s’hagin plantejat la mateixa possibilitat.
Un dels que ho ha intentat és Fèlix
Millet, que es pot quedar sol si els
Montull consumen la confessió dimecres. Tot i l’intent, segons fonts
pròximes al cas consultades per
l’ARA, la fiscalia no ha mostrat una
gran predisposició a acceptar una
rebaixa de la pena de l’expresident
del Palau de la Música –que s’enfronta a 27 anys i mig de presó– a
canvi d’una confessió implicant
Convergència en el presumpte pagament de comissions a canvi d’adjudicacions en obra pública.
De fet, al fiscal Emilio Sánchez
Ulled no li cal la confessió de Millet
si ja té la de Montull i la seva filla. Segons aquestes mateixes fonts, en té
prou si pare i filla admeten que tant
Millet com Montull van fer d’intermediaris per fer arribar les presumptes comissions de la constructora Ferrovial a Convergència a
canvi d’un percentatge, i impliquin
l’extresorer del partit Daniel Osàcar, per a qui la fiscalia demana set
anys i mig de presó. Aquesta podria
ser precisament la línia argumental
que segueixin tots dos en el seu interrogatori de dimecres. Si es consuma el pacte, Gemma Montull i el
seu pare serien els primers a declarar –ara està previst començar els
interrogatoris per Millet– i no aniran més enllà de l’extresorer a l’hora d’implicar altres càrrecs i excàrrecs del partit en el suposat finançament irregular.
En canvi, altres càrrecs del Palau
descarten seguir el mateix camí,
com ara els exassessors jurídics de
la institució, que no estan disposats
a admetre la falsificació de factures
i neguen rotundament haver comès
aquest delicte. També hi ha acusacions que s’oposen a la possibilitat de
rebaixar les penes als acusats independentment de si finalment confessen els fets. És el cas, per exemple, del Palau de la Música, que no
demana responsabilitats per a Convergència ni el seu extresorer, però

L’exdirectora financera del Palau Gemma Montull sortint de la Ciutat de la Justícia aquest dijous, amb el seu pare, Jordi, i
l’advocat que el representa al darrere. MANOLO GARCIA

sí que mantindran la petició de pena per als exresponsables de l’entitat independentment del relat que
exposin durant l’interrogatori.

Despeses
Els Montull
atribueixen
Noves proves
a Millet tres
El tribunal que jutja el cas Palau va milions en
admetre ahir com a nova prova del viatges i
cas un document presentat per la obres d’art
defensa de Jordi i Gemma Montull,
que exerceixen els advocats Jordi
Pina i Jorge Navarro, per desvincular-se d’una part de l’espoli del Palau. Es tracta d’un document en què
es detalla el destí d’una vintena de
reintregaments de diners que es van
fer d’un dels comptes de l’entitat
cultural a Caixa Manresa entre els
anys 2004 i 2007 per valor de 3,2
milions d’euros. La defensa dels
Montull intenta demostrar que no
se’ls van quedar ells, sinó que van
servir per pagar despeses personals
de Millet, com ara compres, viatges
o vacances de l’ex màxim responsable del Palau.
També van servir per comprar
dues pintures per valor de 369.000
euros, segons es detalla al quadre al
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qual ha tingut excés l’ARA. Els Montull no volen assumir el retorn de
més diners que els que exactament
els corresponen pel saqueig del Palau de la Música, tot i que ja han
aportat davant dels tribunals el peritatge del seu patrimoni per demostrar que n’hi ha prou per fer
front a les responsabilitats que es
derivin del cas.
Mentre es perfila la confessió de
l’ex número dos del Palau i la filla,
ahir, durant la segona jornada de judici, el fiscal va insistir en el “dany
per a l’interès general” que va suposar el presumpte finançament irregular de Convergència. La defensa
d’Osàcar i la dels exdirectius de Ferrovial acusats del suposat pagament
de comissions havien al·legat dimecres que el delicte de tràfic d’influències que els atribueixen les acusacions havia prescrit, però Ulled en
va defensar ahir la vigència basantse en aquest interès general. “És del
tot indiscutible que el seu comportament va afectar els interessos generals”, va argumentar el representant d’Anticorrupció.e

Exculpen un dels
empresaris per
prescripció del delicte
El tribunal del cas Palau va exculpar ahir un dels setze acusats
del cas Palau, l’empresari Ramon Marc Martí, responsable
d’una de les empreses que suposadament s’hauria prestat a
emetre factures falses per al Palau de la Música per encobrir les
presumptes comissions de Ferrovial a Convergència a canvi
d’assegurar-se adjudicacions en
obres públiques.
La fiscalia i les acusacions
van admetre que la factura que
implicava aquest empresari havia prescrit, tot i que només per
20 dies de diferència, perquè
era de principis del 2007 –el delicte de falsedat té una vigència
de 10 anys– i el tribunal va arxivar la seva part de la causa.
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Fèlix Millet el 1999, el dia que va presentar la maqueta de la remodelació del Palau de la Música al costat de
l’arquitecte que se n’encarregaria, Oscar Tusquets. LLUÍS GENÉ / EFE

El Parlament va ignorar el
2003 les irregularitats de Millet
La Sindicatura ja va advertir sobre aspectes que van esclatar el 2009
ALBERT SOLÉ
BARCELONA

Com pot ser que ningú s’hagués adonat abans que Fèlix Millet feia i desfeia amb diners públics al Palau de la
Música des dels anys 80? Aquesta
pregunta se la va fer molta gent després que els Mossos escorcollessin el
Palau durant hores el juliol del 2009.
La Sindicatura de Comptes, però, tenia la consciència tranquil·la. Ells
van elaborar un informe sobre els
comptes de l’any 2000 del Consorci del Palau de la Música Catalana
–era el primer que es feia–, i les conclusions ja advertien sobre moltes
de les irregularitats que Hisenda va
destapar molts anys després: contractes de serveis sense procediments públics; cap inventari de
béns; 180.000 euros sense justificar
en els comptes del Consorci; 60.000
euros en hores extres dels treballadors que no van cotitzar, i l’acumulació de molts càrrecs per part de Fèlix Millet sense cap control.
Aquest informe el van aprovar per
unanimitat els set síndics de la Sindicatura el juliol del 2002 sense cap esmena. Malgrat les llums d’alarma que
va encendre aquell estudi sobre la
gestió de Fèlix Millet al Palau de la
Música, quan va arribar al Parlament

per ser aprovat cap grup polític hi va
trobar res que li cridés l’atenció, i va
superar el tràmit sense problemes.
Vistos els esdeveniments, o bé els diputats no se l’havien llegit, o van decidir mirar cap a una altra banda. Cal
dir, també, que el dia que l’informe
del Palau va arribar a la comissió de la
Sindicatura de Comptes del Parlament, el 25 de febrer del 2003, es van
discutir i aprovar 20 informes més.
Cap diputat va alçar la veu

Tot i que el temps era limitat, només
dos diputats van fer preguntes sobre el Palau: José Maria Fabregat
(PP), que va queixar-se que no era el
primer organisme de la Generalitat
que no tenia l’inventari dels seus
béns actualitzat; i Martí Carnicer
(PSC), que volia saber per què el Palau estava pagant un préstec a un
8,5% d’interès si l’any 2000 els interessos eren molt més baixos. “Amb
tot el que deia l’informe, i només em
van preguntar pel tipus d’interès; ho
vaig trobar escandalós”, recorda a
l’ARA Montserrat de Vehí, la síndica
ponent que va redactar l’informe.
Montserrat de Vehí, la primera
síndica dona de la Sindicatura (20012007), proposada per Unió, abans
havia passat per altres responsabilitats de la Generalitat, entre les quals
la de secretària general de Cultura
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entre el 1984 i 1986. Pel seu càrrec li
tocava anar a les reunions del Consorci del Palau de la Música com a representant de la Generalitat. De Vehí
ja va intuir llavors que alguna cosa hi
feia mala olor, i recorda com, en
aquelles reunions, quan ella volia
prendre la paraula, Millet li deia:
“Nena, calla”. Anys més tard, un dels
primers informes que va fer a la Sindicatura va ser el del Palau.
El 2010, quan el cas va esclatar,
els diputats van tornar a citar Montserrat de Vehí al Parlament per saber per què el seu informe havia
passat desapercebut. “No hi ha explicació, tothom el va trobar bé llavors, però jo sí que em vaig ensumar
alguna cosa”, va respondre De Vehí.
Quan la Sindicatura va enviar l’informe dels comptes del 2000 a Fèlix
Millet per si volia fer-hi alguna al·legació, la resposta per carta del president del Consorci del Palau, amb data de 10 de juny del 2002 i adreçada
a la nena De Vehí, va ser: “Prenc nota de les observacions i les solucionarem al més aviat possible. [...]
Aprofito l’avinentesa per expressar
el meu agraïment pels consells que
ens doneu, que, sens dubte, revertiran en una millor gestió per part
d’aquest Consorci”. Dimecres que ve
es reprendrà el judici amb l’esperada declaració de Millet.e
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Colau: “Hi ha indicis
suficients del finançament
irregular de CDC”
ARA
BARCELONA

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va qualificar ahir de “tràgic” que s’hagi tardat gairebé
vuit anys a celebrar un judici “tan important”
com el del cas Palau i va criticar que no hi hagi
conseqüències dels “indicis suficients” que
apunten un suposat finançament irregular de
l’antiga CDC. “No estaríem parlant de pomes
podrides, sinó d’una cosa estructural i sistemàtica”, va comentar en una entrevista a TVE. “La
impunitat és el pitjor que hi pot haver en democràcia. Que hi hagi un cas de corrupció se suposa que és inevitable per naturalesa humana, però hi ha d’haver un sistema judicial que funcioni i castigui, especialment, els que han comès
abús de poder”, va afegir. “Estem davant d’enormes delinqüents que, fins i tot sent confessos,
estan lliures i triguen 8 anys a anar a judici”, va
denunciar Colau, i va fer una crida a fer una “reflexió profunda”, perquè fa sensació “d’impunitat i debilitat democràtica”.
Homs i Mas, tranquils davant la confessió

En canvi, el portaveu del PDECat al Congrés i exconseller de la Presidència, Francesc Homs, està convençut de la innocència de l’extresorer de
CDC Daniel Osàcar, únic acusat del partit en el
judici del saqueig del Palau. “Pel que en sé no
haig de pensar altra cosa que la seva innocència”,
va dir Homs en una entrevista a TV3. El diputat
va assegurar que no el preocupa l’eventual pacte
que l’ex número 2 del Palau, Jordi Montull, negocia amb la fiscalia. “Per què m’hauria d’inquietar? No gens”, va assegurar. A més, per a Homs,
tant el possible pacte com la renúncia de la defensa als testimonis polítics s’ha d’emmarcar
dins les “estratègies” dels advocats.
En la mateixa línia que Homs, l’expresident
Artur Mas tampoc va voler valorar la possible
confessió de Montull, que fins ara no ha admès
mai que es desviessin diners de Ferrovial a CDC
en concepte de presumptes comissions irregulars. “El judici anirà com anirà. Cadascú tindrà la
seva estratègia de defensa; suposo que la família Montull deu tenir la seva, però deixem que això comenci i evolucioni”, es va limitar a dir dilluns a la nit des d’Oxford.e

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, critica la
impunitat de la corrupció. CÈLIA ATSET
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vistaltwitter
Ernest Urtasun (@ernesturtasun)
Eurodiputat (ICV-EUiA)
“El judici del cas Palau i el 3% és el final
d’una etapa. Cap concessió a la corrupció i
als corruptes, que s’investigui fins al final”
Sandra Campañón (@sandracampanon)
Bloguera
“El 3% s’ha d’investigar, però al voltant del
Palau es movien molts interessos i s’han de
saber; tothom deixava fer Millet”
Luz Sanchis (@LuzSanchis)
Periodista
“Els d’Hazte Oír denuncien «la inquisició
gai», que d’inquisició en saben molt”
Javier Juan Tur (@javierjuantur)
Tuitaire
“No demanem presó per a #HazteOir pel cartell incitant a l’odi, això ho decidiran els jutges;
només exigim no subvencionar-ho nosaltres”
Luis Sanz (@lssmadrid)
Periodista
“Hazte Oír ha aconseguit moltíssima més
repercussió amb els seus missatges
intolerants que si l’autobús hagués
recorregut mig Espanya. Hem picat”
Nora Miralles (@NoraMMC)
Periodista i investigadora
“Suècia restableix parcialment el servei
militar obligatori. 4.000 nois i noies seran
cridats a files. Pas enrere”
Toni Florido (@toni_florido)
Responsable de defensa del PDECat
“L’esquerra sueca recupera la mili i la dreta
anglesa està a favor de la independència
d’Escòcia. Alguns haurien de revisar
els seus dogmes”

SHAUN BOTTERILL / GETTY

Marcos López (@marcosperiodico)
Periodista
“Luis Enrique: 2014-2017. Guardiola: 20082012. L’èxit també desgasta (i molt) al Barça.
Se’n van buits. Esgotats”
Toni Reyes (@ToniReyes76)
Soci del Barça
“És cert que he llegit coses fora de lloc i
injustes sobre Luis Enrique. Ara,
el victimisme extrem del sector més
pro Lucho també és per fer-s’ho mirar”
Carles Banús (@carlesbanus)
Alcalde de Tavèrnoles
“En una societat tan dinàmica com la que
vivim cal saber marxar abans que et facin
fora; això no només és aplicable a
entrenadors de futbol”
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Justícia El cas Palau

La frase

—————————————————————————————————

“Les defenses fan
una pirueta dialèctica
sobre la cadena
de custòdia del CD.
Dubten dels pèrits?”
Emilio Sánchez Ulled
FISCAL ANTICORRUPCIÓ

La data

—————————————————————————————————

08.03.17
La revelació dels Montull
es preveu que serà durant el
primer dia dels interrogatoris
del judici del cas Palau.

Gemma Montull, en sortir de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, seguida pel seu pare, Jordi, i el seu advocat, Jordi Pina, ahir ■ EFE/ TONI ALBIR

La confessió dels Montull
obliga Millet a moure fitxa

a L’expresident del Palau no desmentirà la incriminació a Convergència a L’Audiència exculpa un
empresari per prescripció del delicte a El fiscal s’oposa a rebaixar la pena a l’extresorer de CDC
J. Panyella / M. Piulachs
BARCELONA

La decisió de Jordi Montull de “derrotar-se” –que
en l’argot policial significa
que un delinqüent confessa un delicte– i revelar al
tribunal de l’Audiència de
Barcelona que hauria ajudat a desviar fons d’una
constructora per finançar
de manera il·legal l’extinta
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC),
planava amb més intensitat ahir sobre la segona
sessió del judici per l’espoli
del Palau de la Música, xifrat en 31 milions d’euros.
Les negociacions amb la
fiscalia continuen obertes
i, com que van prenent cos,
l’expresident del Palau de
la Música Fèlix Millet s’ha
vist obligat a moure fitxa.
L’advocat de Millet, Abraham Castro, ha fet arribar
a la fiscalia que també estaria disposat a arribar a
un acord, sense detallar
l’abast d’una confessió, se-

gons van assegurar ahir
fonts properes al cas.
El fiscal anticorrupció
Emilio Sánchez Ulled sollicita per a Millet i Montull
27 anys i mig de presó per
a cadascun. Si els dos lladres confessos del Palau
finalment accepten col·laborar amb la justícia i confessen que feien de cadena
entre Ferrovial i CDC, i alhora s’embutxacaven un
tant per cent, el fiscal
–com passa en altres casos de corrupció i de delinqüència– els podria fer
una rebaixa en la pena que
els demanava inicialment.
Montull fa unes dues
setmanes que es va rendir
per salvar la seva filla Gemma, per a qui el fiscal sol·licita 26 anys de presó, decisió que va traslladar als
seus advocats, Jordi Pina
i Jorge Navarro, que han
intensificat els contactes
amb les acusacions per arribar a una entesa. La fundació privada del Palau de
la Música, que alhora és

acusació particular i responsable civil subsidiària
del diner públic que van saquejar els directius, s’oposa al pacte, així com el Consorci del Palau, representat per les administracions
i en què la Generalitat té la
majoria. L’acusació popular exercida per la FAVB no
hi estaria a favor, però el
seu advocat, Àlex Solà, ja
va expressar que era un

triomf dur a judici aquesta
“elit corrupta”.
Les trucades i les trobades s’han intensificat, i es
mantindran així fins al dia
8 de març, quan es reprendrà el judici amb la declaració dels quinze acusats. Un senyal fefaent
que s’hauria arribat a un
acord és que es canviï l’ordre de la declaració dels
principals processats. Ini-

Tres milions gastats pels lladres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Consorci del Palau de la
Música –format per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació i el Ministeri de Cultura– reclama a
Gemma Montull que els retorni tres milions d’euros que
va extreure d’un compte de
Caixa Manresa entre els anys
2004 i 2007 per a ella.
La defensa de Montull,
exercida pel penalista Jorge
Navarro, ha aportat ara al judici un requadre de les ex-

traccions d’aquests diners,
que certament va fer Gemma
Montull, però hi aclareix que
anaven a parar a Millet, com
demostren les anotacions de
la llibreta de la seva secretària. Aquest aclariment dels
Montull, però, no ha agradat
gens a l’expresident del Palau. No obstant això, Millet,
els Montull i Rosa Garicano
han d’assumir plegats els
més de vint milions sostrets
que s’han pogut demostrar.
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cialment, està previst que
declari, primer, Fèlix Millet –que mai ha declarat
des que el 2009 va ser enxampat– i, després, Jordi
Montull, seguit de la seva
filla Gemma. Si hi ha un
pacte parcial amb la fiscalia, s’estudia que primer
sigui interrogada Gemma
Montull, amb unes preguntes acordades, i que les
ratifiqui el seu pare. Finalment, Millet no desmentirà la incriminació a CDC
dels Montull, però segurament tampoc confessarà
res més, segons ha pogut
saber aquest diari.
Caldrà veure també què
passa amb Rosa Garicano,
exdirectiva del Palau, per
a qui el fiscal demana nou
anys i sis mesos de presó, i
que, amb Millet i els Montull, ha d’assumir el pagament de la milionària responsabilitat civil. Per arribar a un acord, els Montull
han de declarar que van
desviar fons de Ferrovial a
Convergència, que el fiscal

xifra en 6,6 milions d’euros fins al 2009. Aquesta
declaració suposarà de
manera directa acusar Daniel Osácar, de 82 anys,
que llavors era el tresorer
de CDC, i per a qui el fiscal
sol·licita un càstig de set
anys i mig de presó pels delictes de blanqueig de capitals i tràfic d’influències.
Precisament, ahir el fiscal Sánchez Ulled es va
oposar al fet que el tribunal
declari prescrita la responsabilitat d’Osácar en
aquest delicte, pel qual li
demana un any i mig de
presó, ja que considera que
la pena prescriu al cap de
cinc anys de ser imputat.
El mateix va argumentar
per als dos directius de Ferrovial, Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, defensats per Cristóbal Martell,
tot i que alguns juristes
aquí van veure al límit la no
prescripció delictiva.
Pel que fa a l’aferrissada
exposició de Martell que el
fiscal “no està legitimat”
per acusar els directius
d’administració deslleial
perquè Ferrovial no els reclama res, el fiscal també li
va replicar amb vehemència. “El finançament il·legal d’un partit afecta els
interessos generals. Seria
estremidor pensar que les
empreses accepten pagar
comissions per tenir adjudicacions”, va etzibar Sánchez Ulled.
El fiscal sí que va acceptar que la falsificació documental imputada a l’empresari Ramon Marc Martí
“està prescrita per 20 dies”
i va admetre, com la resta
d’acusacions, que sigui exculpat del procés, com va
dictaminar ahir la secció
10 de l’Audiència. Martí va
lliurar una factura al Palau
per obres fetes a casa de
Millet i de Montull. ■
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Jordi Panyella

CRÒNICA

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

‘Locura’, follia o bogeria
de manera escrupolosa la normativa.
Punt i a part, i algun punt i seguit també, que Sánchez Ulled, si
alguna cosa té, és que exposa pulcrament i agafant aire, amb la mateixa pulcritud que les quartilles
on de manera meticulosa portava
perfectament estructurada per
respondre de forma ordenada els
advocats de les setze defenses
que el dia anterior havien intervingut durant més de quatre hores
per exposar els seus arguments
en defensa dels interessos dels
seus clients i que ahir el fiscal va
ventilar en 45 minuts de rellotge.
Cert és que moltes de les qüestions prèvies de les defenses tenien la mateixa argumentació jurídica; per tant, contestada una,
contestades pràcticament totes.
Per això Sánchez Ulled es va concentrar a disparar la seva artilleria
legal contra els arguments que el
dia anterior havia exposat un altre

Millet i el seu advocat, arribant
ahir a la Ciutat de la Justícia ■ EFE

espadatxí del dret i la paraula,
l’advocat defensor dels directius
de Ferrovial, Cristóbal Martell, que
va penjar l’etiqueta de prova prohibida que ha de ser anul·lada a
un informe d’Hisenda sobre el

qual se sosté l’acusació documental del delicte de tràfic d’influències entre la constructora on treballaven els seus clients i CDC.
A grans trets, l’argumentació
de Martell ve a dir que els arxius
informàtics que van ser copiats de
l’ordinador de la secretària de Millet i amb els quals es va fer l’informe d’Hisenda, no es pot tenir la
certesa que siguin els originals,
perquè el disquet on es van copiar
després es va corrompre i va quedar inutilitzat. El fiscal va replicar
ahir exposant les vicissituds del
disquet, que efectivament va quedar inutilitzat, però va recordar
que el mateix jutjat instructor es
va encarregar d’ordenar i supervisar una segona còpia per garantir
la validesa de la informació i va recórrer a la ironia per advertir que
l’única explicació que podria justificar l’anul·lació de la prova és que
algú pogués demostrar que els
pèrits d’Hisenda que van treballar

849642-1159193w
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esprés diran que els periodistes de tribunals veuen i
viuen dels fiscals, però al
Cèsar el que és del Cèsar, i avui és
d’obligada cortesia periodística
ressenyar la brillant intervenció
d’ahir en el judici del cas Palau
d’Emili Sánchez Ulled, que va ser
capaç de convertir en àgil, entenedora i amena –i no pas divertida,
senyor Montull– la seva rèplica
sobre una matèria tan feixuga
com és la discussió jurídica sobre
qüestions prèvies en què es posen
a debat aspectes de cabdal importància en el procediment com
ara la possible extinció de la responsabilitat penal dels acusats,
salvats per la campana de la prescripció, o l’anul·lació de proves fonamentals –en aquest cas, una
prova de càrrec de cabdal importància– per una suposada vulneració de les normes de procediment, que no tot s’hi val en el món
de la justícia si no es fa respectant

amb les dades originals abans
que el disquet es corrompés van
ser víctimes d’un atac de “follia
delictiva” i es van dedicar a esborrar arxius.
Sánchez Ulled, que va utilitzar
el castellà en la seva intervenció,
va fer servir la paraula locura, però
a les orelles de Fèlix Millet va sonar follia o bogeria, això segons
quina fos l’accepció triada per la
professional que s’encarrega del
servei de traducció simultània que
s’ha habilitat al judici perquè
aquells que no entenen el català
puguin seguir la vista sense problemes en una versió castellana, i
a l’inversa. I no és que Millet s’hagi
tornat boig, ni foll, i de cop i volta
no entengui el castellà, sinó que el
pas dels anys li ha castigat la oïda
i el primer dia de sessió no va captar res, tot i seure a primera fila, i
ahir va demanar poder utilitzar
aquest sistema de traducció simultània que per ell s’ha convertit
en uns audiòfons de primera.
Sens dubte una justícia, material i
personal, a nivell de l’avui extingida grandeur que va assolir el personatge. Traducció de grandeur?
Millet, que ve de família francesa,
segur que sap la resposta.
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“La sentència
marcarà
les relacions”

La denúncia
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de Berga,
arxivada

El fiscal manté la petició de 9 anys
d’inhabilitació per a l’exconseller

El jutge troba que Venturós
no va vulnerar la llei electoral
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La nova targeta
de transport,
l’any que ve

Futbol

NOU · La T-Mobilitat permetrà pagar el viatge
amb targetes recarregables, de crèdit i el mòbil
FUTUR · El nou sistema, que serà operatiu a tot
el país el 2019, cobrarà a l’usuari per quilòmetre

Luis Enrique, ahir a la nit a la banqueta ■ AFP

Luis Enrique diu
prou i no renovarà
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El Barça goleja l’Sporting i aprofita
l’empat del Madrid per situar-se líder
Cultura i Espectacles
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Un estudi català,
nobel d’arquitectura
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RCR, d’Olot, s’endú el premi Pritzker

Fèlix Millet, Jordi Montull i Gemma Montull, ahir, a l’inici del judici pel cas de l’espoli del Palau de la Música ■ EFE

Per fi, al banc dels acusats
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sona: Daniel Osácar, extesorero
de Convergència, que se enfrenta
a una pena de siete años y medio.
Los Montull podrían acreditar,
por ejemplo, que una nota hallada en los registros (“Daniel”) alude a Osácar. Las declaraciones
servirían al fiscal Emilio Sánchez
Ulled para apuntalar sus tesis,
que se basan en otros indicios,
como archivos informáticos y testimonios. El fiscal cree que Ferrovial y Convergència urdieron un
“pacto criminal” para adjudicar
obras por comisiones en el último Gobierno de Jordi Pujol.

“Altos responsables”

Fèlix Millet llega ayer a la Ciudad de la Justicia de Barcelona junto a su abogado y su asistente.

/ T. ALBIR (EFE)

El exjefe del Palau también se
plantea confesar y redobla
la presión sobre Convergència
JESÚS GARCÍA, Barcelona
El expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet,
se plantea sumarse a un pacto con la fiscalía y confesar el pago de comisiones ilegales a Convergència (el
actual PDECat). Millet, de 81 años, se abre así a seJordi Montull fue el primero en
dar un paso adelante. Tras semanas de negociaciones, su defensa
alcanzó un principio de acuerdo
(verbal) con la fiscalía. El próximo
miércoles, el ex número dos del
Palau declarará. Y, con toda probabilidad, confesará que la institución musical hizo de intermediaria en el pago de comisiones ilegales de Ferrovial a Convergència

Fernando
Vallespín

Democracia
bajo
sospecha
Falta una asunción
de responsabilidades

guir los pasos de quien fue su mano derecha en el
Palau, Jordi Montull, que la próxima semana acreditará previsiblemente la existencia de mordidas en la
institución catalana. La posible decisión de Millet
redobla la presión sobre el partido de Artur Mas.

(CDC). A cambio de esos pagos
(6,6 millones en una década), el
partido nacionalista adjudicó supuestamente a la constructora
—que niega los hechos— obras públicas de gran envergadura, como
la Ciudad de la Justicia o la línea 9
del metro de Barcelona.
El objetivo de Jordi Montull
con esta confesión es evitar que
su hija vaya a la cárcel. Gemma

Montull, que era administradora
financiera del Palau, afronta una
petición de 26 años. Si ambos corroboraran los datos de la fiscalía, esta podría aplicar a Gemma
Montull atenuantes (como la confesión) que le permitieran rebajar la pena hasta los dos años.
La confesión se ceñirá a los
hechos que relata la fiscalía. Y la
acusación señala solo a una per-

Las recientes interferencias del poder ejecutivo en el poder judicial, destacando entre
todas ellas la destitución del fiscal de Murcia que investigaba el presidente de la región, han hecho sonar todas las alarmas.
Asociada a este tipo de prácticas se encuentra el ninguneo del PP a gran parte de las
condiciones impuestas por Ciudadanos para
permitirle gobernar, tanto en el Estado como en determinadas comunidades autónomas —de nuevo aquí el caso de Murcia vuelve a ser sintomático—. A esto podemos añadir las noticias de instrumentalización de grupos policiales para satisfacer fines políticos
—el caso del exministro Fernández Díaz—, o
incluso de sectores de la policía que podrían

El movimiento de Montull dejó
inicialmente fuera de juego a su
jefe, Fèlix Millet. Ambos mantienen una buena relación, que el
tiempo (la investigación del Palau se remonta a 2009) no ha dañado. Ayer, en la segunda sesión
del juicio, aprovecharon los 20
minutos de descanso para hablar,
solos, en el banquillo. Si los Montull finalmente declaran, lo harán
en primer lugar. Y Millet se enfrentará después a un interrogatorio mucho más difícil. Aunque ya
ha confesado una parte de los hechos —el saqueo de la institución
musical, cifrado en 24 millones—,
su estrategia jurídica cojeará.
Ante ese panorama, la defensa de Millet también ha tanteado
a la fiscalía, según fuentes conocedoras de la negociación. El
acuerdo, sin embargo, aún está
lejos. Primero, porque Millet no
tiene mucho que ofrecer. Al fiscal
le interesa que los cargos contra
CDC queden acreditados. Y para
eso ya tiene a los Montull. Pero
no puede ofrecer una rebaja de
pena en el caso de que Millet decidiera ir más allá e implicar no
solo a Osácar sino a altos cargos
de CDC, porque eso no forma parte de los hechos relatados en la
acusación. El fiscal sí cree que,
por fuerza, el acuerdo con Ferrovial debía ser conocido por “altos
responsables” del partido, pero la
investigación no pudo acreditar
sus nombres.
Millet fue, durante décadas,
un prohombre de la sociedad catalana. Mantenía excelentes relaciones con la burguesía y con los
partidos, especialmente Convergència y el PP. La información
que maneja es, potencialmente,
inmensa. Pero, aunque decidiera
usarla, el fiscal no podría emplear esas revelaciones para con-

judicial como un todo. Por no hablar de la
judicialización del caso catalán, donde la única solución, la política, se elude detrás de
argucias jurídicas por parte de algunos, o de
una contumaz vulneración de los procedimientos por parte de otros. O los propios partidos, que han enterrado ya toda discusión en
torno a la necesidad de abrir las listas, única
garantía frente a su oligarquización.
Se mire donde se mire, toda actuación
política o institucional en la España de hoy
está bajo sospecha. La confianza, ese intangible imprescindible para lubricar el sistema,
se desvanece. Pero no parece importar, dada
la forma en la que se ha estructurado el
P.23 sistema representativo: el problema
propio

El fiscal: los pagos
a CDC son de
“interés general”
El supuesto pago de comisiones de Ferrovial a Convergència (CDC) no atañe a la empresa y sus accionistas, sino que
afecta al “interés general”. Así
defendió ayer el fiscal del caso
Palau, Emilio Sánchez Ulled,
su legitimidad para acusar a
dos directivos de la constructora de administración desleal.
“El delito se da en un contexto: la financiación ilegal de un
partido”, dijo. El fiscal rechazó
la mayoría de peticiones de
prescripción de las defensas
(16 acusados) salvo una: la del
publicista Marc Martí, que fue
absuelto por ese motivo. Su
empresa emitió facturas falsas
al Palau que sirvieron para
enmascarar pagos a CDC.
cederle una rebaja. Millet tampoco tiene nadie a quien salvar: sus
hijas, Clara y Laia, figuran solo
como partícipes a título lucrativo
por haberse beneficiado del dinero que su padre saqueó.
La anunciada confesión de
Montull —y la posible incorporación de Millet— pone en serios
aprietos al PDECat. De acreditarse la financiación irregular, el futuro del recién nacido partido, heredero de Convergència, quedaría tocado. El presidente del PDECat y expresidente de la Generalitat Artur Mas es consciente de
ello. El miércoles, en Oxford, dijo:
“Estamos hablando de personas
que confesaron unos delitos muy
graves. Ya veremos cómo va el
juicio y podremos ir valorando”.
Mas ya ha tenido que dar explicaciones varias veces por el caso
Palau. En 2013 tuvo que admitir
que se había reunido en Fornells
(Menorca) con Millet. Dos años
más tarde vaticinó que “no se demostrará” el cobro de comisiones
e insistió en que pone “la mano en
el fuego” por Osácar, que será el
principal damnificado por la previsible confesión y al que el partido ha arropado sin fisuras desde
que fue imputado en 2011. La
coordinadora del PEDCat, Marta
Pascal, se limitó a señalar ayer:
“Aquellos que sean culpables, que
se los condene, y a los que sean
inocentes, que se los absuelva”.

desmán. Del mismo modo que permanecen
impasibles ante su inacción en el conflicto
catalán.
No todo es responsabilidad de las instituciones o de los partidos políticos, son los mismos ciudadanos los que dan muestras de poca “calidad” democrática. Cada sector popular da prioridad a su facción respectiva por
encima de lo que reclamaría el interés general. Luego nos rasgamos las vestiduras por
esto o aquello; todo menos asumir la que nos
toca como protagonistas que somos del proceso democrático; no en vano somos los titulares últimos de la soberanía. Sobran quejas
y falta una asunción de responsabilidades
propias por nuestra dejación, ausencia de vi-
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S~inchezUlled tambi6nsostuvo
ayer que el presunto pago de comisiones de Ferrovial a CDC
comporta un perjuicio social y
advirti6 de que esa conducta<<se
produce en un contexto muyamplio, que es el contextode la financiaci6n ilegal de una formaci6n politica muydeterminada y
un tr~fico criminal cuyosobjetos
son blanqueados a trav6s de la
estructura del Palau>).

LosMontull
siguen
negociando
unpacto
paradelatara
Converg~ncia
La Fiscalia pide para Oshcar
seis afios de cfircel por el presunto delito continuadode blanqueo
de capitales y otro aflo y seis meses mils de prisi6n por trhfico de
influencias -tambi6ncontinuadopor las supuestas comisionesque
CDCcobr6 de Ferrovial a cambio
de adjudicitrsele obras pfiblicas
El extesorero
deConvergbncia
Democr~tica
deCatalunya
Daniel
Os~.car,
ayer,enla Ciudad
dela Justicia.SANTI
COGOLLUDO
desdelas instituciones que dominabael partido
E1juicio se reanudargtel pr6ximomi6rcoles con la esperada declaraci6n de Jordi Montull y de
su hija Gemma,
que siguen negociando un pacto con la Fiscalia
para delatar a CDCa cambio de
una rebaja sustancial de sus penas, informa Efe.
Comoya ocurri6 el mi6rcoles,
los acusadosdel Palaude la MfisiBARCELONA
trav6s de la instituci6n cultural.
fluencias y blanqueode capitales.
Segtin el fiscal anticorrupci6n, ca F~lixMillet y Jordi Montull,que
E1 fiscal anticorrupci6n Emilio
E1 fiscal respondi6 ayer a las Ulled se ha opuestoa la prescrip- en este caso hubo una conexi6n acabarondistanciadosal estallar el
Sfinchez Ulled advirti6 ayer de peticiones de las defensas en las ci6n invocadapor Osficar y otros de delitos que integran un <<pro- escfindalo del saqueo,mantuvieron
que el expoliodel Palaude la Mfi- cuestiones previas. La principal empresariostambi6nacusados, al yecto finico)), por lo que cree que de nuevoen los pasillos de la Ciusica supusoun perjuicio para la de sus alegaciones fue contra la sostener que incurrieron en una se debeacudir al plazo prescrip- dad de la Justicia unaintensa consociedadpara apuntalarla <<finan- petici6n de prescripci6n de los conexi6n delictiva que dur6 va- tivo del delito m~isgravede entre versaci6n en privado. La de ayer
ciaci6nilegal>>de CDC,y se vehi- hechos que formulabael abogado rios afios y caus6un perjuicio pa- los que se les acusa, queen su fue la filtima sesi6n antes de que
cul6 conel <(abuso>)
en los <<pagos de Daniel Osficar, el ex tesorero ra la sociedad, en el contexto de opini6n no habria transcurrido
comiencela rondade interrogatoilicitos>~ de Ferrovialal partidoa de CDCacusadode tr~fico de in- la <<financiaci6n
ilegal>>de CDC. cuando fueron imputados.
rios el pr6ximodia 8 de marzo.

E1 fiscal ve en el saqueo del Palau
un dafio social para lucrar a CDC
El Ministerio
Pdblico
seopone
a retirar a Os&car
la acusacibn
detr&ficodeinfluencias

P.24

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 12

O.J.D.: 112857

EL MUNDO.
VIERNES 3 DE MARZO DE
2017 761000
TARIFA: 8240
€
E.G.M.:

ÁREA: 207 CM² - 20%

3 Marzo, 2017

El fiscal, en
contra de librar
del ‘Palau’ al ex
tesorero de CDC
BARCELONA

mociona Ada Colau, ayer en Barcelona. JORDI SOTERAS
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valor «arquitectónico e histórico»,
y en la guía subraya que «desde
hace más de 20 años es un edificio okupado» como uno de los
rasgos distintivos que justifican la
visita a un inmueble de 700 metros cuadrados que está catalogado como patrimonio histórico.
La Kasa de la Muntanya es un
antiguo cuartel de la Guardia Civil que había sido construido por
la familia Güell para dar seguridad al Parque Güell. El inmueble
acabó siendo abandonado por el
Instituto Armado en 1983 después de sufrir un atentado por
parte de la banda armada independentista Terra Lliure y la propiedad pasó a manos del Ministerio del Interior, que después lo
traspasó al de Hacienda.
En 1989, tras detectar que el
Gobierno llevaba seis años sin
dar uso a la propiedad, un grupo
de activistas decidió okuparlo para acabar convirtiéndolo en un referente del movimiento antisistema barcelonés. En 2001, después
de que Hacienda denunciara la

okupación, se llevó a cabo un
frustrado intento de desalojo que
derivó en una batalla urbana y en
la que un joven perdió un ojo.
En 2014, la decana de las casas
okupas de Barcelona volvió a ser
noticia, después de que los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra irrumpieran en ella para
llevar a cabo una operación policial contra el terrorismo de ideología anarquista por explosionar
artefactos en cajeros. Una operación que se saldó con 11 personas detenidas.
La promoción de la Kasa de la
Muntanya por parte del Ayuntamiento demuestra de nuevo la
simpatía del Gabinete de Colau
hacia el movimiento okupa. Connivencia que llevó al Gobierno de
Barcelona a mirar hacia otro lado
tras los disturbios producidos por
el desalojo del Banco Expropiado
y que, actualmente, le lleva a
plantearse modificar el plan urbanístico que afecta a Can Vies
para que este otro templo okupa
pueda permanecer en pie.

bios en los Mossos

agentes catalanes «nunca obedecerán una orden ilegal»

ón
firde
di-

de
na,
t al
raceque
ión
oa
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los cuerpos policiales por parte de
la CUP» y cualquier cesión «perjudicará sin duda a los Mossos limitando sus funciones o ejerciendo un
control político impropio».
El PP también advierte de que
estará alerta «ante cualquier cambio en la cúpula de los Mossos».
Fuentes del partido añaden:
«Junts pel Sí no puede utilizar el
control de la policía como moneda de cambio para ningún fin».
El malestar de sectores del sobe-

ranismo con Batlle se inició cuando
afirmó que los Mossos detendrían a
cualquier dirigente soberanista si
así lo ordenara un juez. Sindicatos
de los Mossos como ASP-Fepol –el
mayoritario– o el SME advirtieron
de que «es indiferente quién se encuentre al frente» del cuerpo, porque los agentes «nunca podrán obedecer una orden ilegal». También
afirmaron que la CUP «se equivoca» si piensa que la situación cambiaría con la salida de Batlle.

El fiscal anticorrupción Emilio
Sánchez Ulled aseguró ayer
que el expolio del Palau de la
Música supuso un perjuicio
para la sociedad para apuntalar la «financiación ilegal» de
CDC y se vehiculó con los «pagos ilícitos» de Ferrovial al
partido a través de la institución cultural.
El fiscal respondió a las peticiones de las defensas en las
cuestiones previas. La principal de sus alegaciones fue
contra la petición de prescripción de los hechos que formulaba el abogado de Daniel
Osàcar, ex tesorero de CDC
acusado de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Ulled se opuso a la prescripción invocada por Osàcar y
otros empresarios también
acusados, al sostener que incurrieron en una conexión delictiva que duró varios años y
causó un perjuicio para la sociedad, en el contexto de la
«financiación ilegal» de CDC.
Según el fiscal anticorrupción, en este caso hubo una
conexión de delitos que integran un «proyecto único», por
lo que cree que se debe acudir
al plazo prescriptivo del delito más grave de entre los que
se les acusa, que en su opinión no habría transcurrido
cuando fueron imputados.
Sánchez Ulled también sostuvo ayer que el presunto pago de comisiones de Ferrovial
a CDC comporta un perjuicio
social y advirtió de que esa
conducta «se produce en un
contexto muy amplio, que es
el contexto de la financiación
ilegal de una formación política muy determinada y un tráfico criminal cuyos objetos
son blanqueados a través de
la estructura del Palau».
El juicio se reanudará el
próximo miércoles con la esperada declaración de Jordi
Montull y de su hija Gemma,
que siguen negociando un
pacto con la Fiscalía para delatar a CDC a cambio de una
rebaja sustancial de sus penas, informa Efe.
Como ya ocurrió el miércoles, los acusados del Palau de
la Música, Fèlix Millet y Jordi
Montull, que acabaron distanciados al estallar el escándalo
del saqueo, mantuvieron de
nuevo en los pasillos de la
Ciudad de la Justicia una intensa conversación en privado. La de ayer fue la última
sesión antes de que comience
la ronda de interrogatorios el
próximo miércoles.
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Daniel Osácar controló las cuentas de Convergència hasta el
mandato de Artur Mas, en 2011,
cuando tuvo que dejar el cargo a
raíz de su imputación por el caso
Palau. El extesorero está acusado
de los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales
por utilizar esta institución como
paraguas para financiar ilegalmente el partido.
El juicio, que arrancó el miércoles, servirá para procesar al que
fuera presidente y director administrativo del Palau de la Música,
Félix Millet y Jordi Montull, por
presuntamente haber desviado
más de 20 millones de la entidad
para fines personales. Pero también para demostrar si CDC se financió irregularmente con la adjudicación de obra pública. La
Fiscalía considera que la constructora Ferrovial abonó dinero en
forma de patrocinio al Palau de la
Música y que luego Millet y Montull, después de repartirse una
comisión del 1,5%, entregaban en
efectivo o mediante donaciones a
la fundación Trias Farga, la fundación de CDC presidida por Osácar.
Por todo ello el Ministerio Público
pide para el extesorero una pena

El fiscal se opone a rebajar la
pena al ex tesorero de CDC
Rechaza que el delito de tráfico de influencias haya prescrito
de siete años y seis meses de prisión.
Ayer, en la segunda jornada del
juicio, la defensa de Osácar pidió
que se le retire la acusación por el
delito de tráfico de influencias al
sostener que ha prescrito. Pero el
fiscal anticorrupción que lleva el

SORTEO

  



ditado». Pero ocurre que el ex número dos del Palau, Jordi Montull,
podría estar dispuesto a tirar de la
manta y hablar sobre la financiación irregular de CDC a cambio de
rebajar la pena de prisión para su
hija Gemma, quien fuera directora
financiera del Palau y acusada
también de desvío de fondos. El
pacto que Jordi Montull ultima con
la Fiscalía no contempla señalar a
más altos cargos del partido que al
extesorero Osácar porque ya está
enjuiciado. No obstante, no se
descarta que nombre a otros importantes políticos convergentes
pública, lo que derivaría en otro
proceso judicial a parte.
Ante estas amenazas, Convergencia , procesada en el caso Palau
como responsable civil a título lucrativo, ha decidido cambiar de
estrategia en el juicio. El abogado
del partido nacionalista decidió
retirar la declaración de 36 testigos,
entre los que se encuentran ex
consejeros de Obras Pública sy
otros cargos relacionados con la
contratación, entre los que se encuentran Felip Puig, Pere Macias ,
Joaquim Nadal y Jordi Turull, entre
otros. La acusación popular consiidera que con esta retirada CDC
intenta «reducir el peso mediático
del juicio».

Daniel Osácar,
tesorero de CDC
hasta 2011







caso, Emilio Sánchez Ulled, se negó
en rotundo. El fiscal consideró que
este supuesto delito no puede analizarse de forma independiente del
otro que se le imputa, el blanqueo
de capitales. Argumenta que «son
conexos», lo que determina que se
debe aplicar el plazo de prescrip-

ción del delito más grave que en
este caso es de diez años.
En su escrito, Ulled considera
que la actuación del extesorero
«debió contar como mínimo con
el asentimiento de altos responsables del partido, extremo que no ha
podido ser suficientemente acre-

SORTEO DEL DÍA 2 DE MARZO DE 2017
Seis series de 100.000 billetes cada una
Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis
series de los números premiados, clasificados por su cifra final
Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día
siguiente al de la celebración del sorteo
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35000 ........ 300 35001 ........ 300 35002 ........ 300 35003 ........ 330 35004 ........ 300 35005 ........ 390 35006 ........ 330 35007 ........ 360 35008 ........ 300 35009 ........ 300
35010 ........ 300 35011 ........ 300 35012 ........ 300 35013 ........ 330 35014 ........ 300 35015 ........ 330 35016 ........ 330 35017 ........ 300 35018 ........ 300 35019 ........ 300
35020 ........ 300 35021 ........ 300 35022 ........ 300 35023 ........ 330 35024 ........ 300 35025 ........ 330 35026 ........ 330 35027 ........ 300 35028 ........ 360 35029 ........ 300
35030 ........ 300 35031 ........ 300 35032 ........ 300 35033 ........ 330 35034 ........ 300 35035 ........ 330 35036 ........ 330 35037 ........ 300 35038 ........ 300 35039 ........ 300
35040 ........ 300 35041 ........ 300 35042 ........ 300 35043 ........ 330 35044 ........ 360 35045 ........ 330 35046 ........ 330 35047 ........ 300 35048 ........ 300 35049 ........ 300
35050 ........ 300 35051 ........ 300 35052 ........ 360 35053 ........ 330 35054 ........ 300 35055 ........ 330 35056 ........ 330 35057 ........ 300 35058 ........ 300 35059 ........ 300
35060 ........ 300 35061 ........ 300 35062 ........ 300 35063 ........ 330 35064 ........ 300 35065 ........ 330 35066 ........ 330 35067 ........ 300 35068 ........ 360 35069 ........ 300
35070 ........ 300 35071 ........ 300 35072 ........ 360 35073 ........ 330 35074 ........ 300 35075 ........ 330 35076 ........ 330 35077 ........ 300 35078 ........ 300 35079 ........ 300
35080 ........ 300 35081 ........ 300 35082 ........ 300 35083 ........ 330 35084 ......12.300 35085 .....300.060 35086 ......12.330 35087 ........ 300 35088 ........ 300 35089 ........ 300
35090 ........ 300 35091 ........ 300 35092 ........ 300 35093 ........ 330 35094 ........ 360 35095 ........ 330 35096 ........ 330 35097 ........ 300 35098 ........ 300 35099 ........ 450
40400 ........ 150 40401 ........ 150 40402 ........ 150 40403 ........ 180 40404 .......7.620 40405 ......60.090 40406 .......7.650 40407 ........ 210 40408 ........ 150 40409 ........ 150
40410 ........ 150 40411 ........ 150 40412 ........ 150 40413 ........ 180 40414 ........ 150 40415 ........ 180 40416 ........ 180 40417 ........ 150 40418 ........ 150 40419 ........ 150
40420 ........ 150 40421 ........ 150 40422 ........ 150 40423 ........ 180 40424 ........ 150 40425 ........ 180 40426 ........ 180 40427 ........ 150 40428 ........ 210 40429 ........ 150
40430 ........ 150 40431 ........ 150 40432 ........ 150 40433 ........ 180 40434 ........ 150 40435 ........ 180 40436 ........ 180 40437 ........ 150 40438 ........ 150 40439 ........ 150
40440 ........ 150 40441 ........ 150 40442 ........ 150 40443 ........ 180 40444 ........ 210 40445 ........ 180 40446 ........ 180 40447 ........ 150 40448 ........ 150 40449 ........ 150
40450 ........ 150 40451 ........ 150 40452 ........ 210 40453 ........ 180 40454 ........ 150 40455 ........ 180 40456 ........ 180 40457 ........ 150 40458 ........ 150 40459 ........ 150
40460 ........ 150 40461 ........ 150 40462 ........ 150 40463 ........ 180 40464 ........ 150 40465 ........ 180 40466 ........ 180 40467 ........ 150 40468 ........ 210 40469 ........ 150
40470 ........ 150 40471 ........ 150 40472 ........ 210 40473 ........ 180 40474 ........ 150 40475 ........ 180 40476 ........ 180 40477 ........ 150 40478 ........ 150 40479 ........ 150
40480 ........ 150 40481 ........ 150 40482 ........ 150 40483 ........ 180 40484 ........ 150 40485 ........ 300 40486 ........ 180 40487 ........ 150 40488 ........ 150 40489 ........ 150
40490 ........ 150 40491 ........ 150 40492 ........ 150 40493 ........ 180 40494 ........ 210 40495 ........ 180 40496 ........ 180 40497 ........ 150 40498 ........ 150 40499 ........ 150

Terminaciones
3942 ........ 750

Terminaciones
123........ 180

Terminaciones
0084 ........ 750

Terminaciones
4935 ........ 780

732........ 150

223........ 180

44 ......... 60

5085 .......1.050

52 ......... 60

753........ 180

94 ......... 60

085........ 300

72 ......... 60

923........ 180

05 ......... 90

3......... 30

85 ........ 150

Terminaciones
6.........30

Terminaciones
287........ 150

Terminaciones
4808 ........ 750

07 ......... 60

28 ......... 60

Terminaciones
099........ 150

68 ......... 60

5......... 30

ESTE SORTEO ADJUDICA 2.463.000 DÉCIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 12.600.000 EUROS
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J. M. ZULOAGA
F. VELASCO - Madrid

El ex tesorero de Convergència
Democrática de Cataluña Daniel
Osácar seguía trabajando para el
partido en 2014, cuando Artur
Mas presidía la Generalitat y dirigía el partido, pese a que oﬁcialmente había dejado ese cargo
años atrás, en 2011, y tampoco
ocupaba responsabilidad en la
Fundación CatDem. Pese a ello,
realizó gestiones activas para intentar «salvar» a CDC de la investigación que había abierto el Tribunal de Cuentas a esa formación
nacionalista respecto a determinadas «donaciones» recibidas por
la mencionada fundación.
Así, al menos se desprende de
un informe de la Guardia Civil que
consta en el sumario abierto por el
juez de El Vendrell donde se investiga el supuesto cobro del 3 por 100
por parte de CDC a cambio de
adjudicar obras públicas a determinadas empresas, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
Ese informe de la Guardia Civil
se basa en la interceptación de
determinados correos electrónicos enviados por Osácar, que
fueron encontrados en los registros de la empresa Teyco, y, en
concreto, en el buzón de mensajería electrónica correspondiente a
la cuenta de correo de Jordi Sumarroca. Uno de los correos se envió
dese la cuenta d.osacar@con
vergencia.cat, que era la que Osácar utilizaba cuando era tesorero
de Convergència.
En ese primer correo, remitido
el 7 de abril de 2014, Osácar se dirige a «Jordi» (Jordi Sumarroca),
«solicitándole un certiﬁcado de
donaciones efectuadas» por una
sociedad a favor de la Fundación
CatDem. Concretamente, especiﬁca el informe de la Guardia Civil,
se refería a dos operaciones, cada
una de ellas por valor de 40.000
euros, realizadas el 12 de abril y 29
de noviembre de 2012. Es decir,
dos años después de que se produjesen las supuestas «donaciones». Además, el ex tesorero informaba a su interlocutor de la urgencia que tenía de contar con esa
documentación para «remitirlo a
Madrid», es decir, para incorporarlo al procedimiento que había
abierto el Tribunal de Cuentas
sobre la formación que dirigía
entonces Artur Mas. Pero, además,
adjuntaba incluso el formato de
certiﬁcado.
El segundo correo lo remitió dos
días después, el 9 de abril de 2014,
en el que Osácar le vuelve a pedir
a Sumarroca el certiﬁcado de otras
«dos nuevas donaciones», en este
caso, realizadas por la sociedad
Teyco, y ambas por valor de 50.000
euros. En este caso, el objetivo

CORREOS REVELADORES Dos de los correos remitidos por el ex tesorero de CDC a Jordi Sumarroca en los que
pedía las certiﬁcaciones de «donaciones» a la fundación del partido, para entregarlo al Tribunal de Cuentas. En el
primero dice que le crean «un problema» al encontrarse cerradas las oﬁcinas donde fue a recogerlas.

Los correos del ex tesorero de
CDC a empresarios del 3%:
«Me creáis un problema»
Osácar les pidió justiﬁcantes para intentar blanquear las «mordidas»
ante una investigación abierta por el Tribunal de Cuentas
EL FISCAL SE OPONE
A REBAJARLE LA PENA

Daniel Osácar, tesorero de CDC hasta 2011, ayer en Barcelona
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El juicio por el «caso Palau» servirá
para procesar al que fuera presidente
y director administrativo del Palau de
la Música, Félix Millet y Jordi Montull,
por presuntamente haber desviado
más de 20 millones para ﬁnes
personales. Y también para demostrar
si CDC se ﬁnanció irregularmente
con la adjudicación de obra pública.
La Fiscalía considera que Ferrovial
abonó dinero en forma de patrocinio
y que Millet y Montull, tras repartirse
una comisión del 1,5%, entregaban a
la fundación de CDC presidida por
Daniel Osácar. Por todo ello el
Ministerio Público pide para el ex
tesorero una pena de siete años y seis
meses de prisión. Ayer, su defensa
pidió que se le retire la acusación por
el delito de tráﬁco de inﬂuencias al
sostener que ha prescrito. Pero el
ﬁscal se negó en rotundo.

detener esa documentación se
reﬂeja en el contenido del propio
mensaje: «Asunto: certiﬁcado para
el Tribunal de Cuentas».
Al no recibir respuesta, Osácar
comenzó a intranquilizarse, y el 14
de abril le envía un nuevo correo a
Jordi Sumarroca, en el que le recuerda la necesidad imperiosa de
tener cuanto antes los certiﬁcados
de esas «donaciones». Y ello, porque, tras llamar por teléfono a Teyco para reclamárselos, le informa
que «estaba cerrada, informándole que ...»me creáis un problema»».
Poco después recibe la contestación en la que «Jordi» le informa
que «los llevaría él hoy».
De estas comunicaciones, señala el informe de la Guardia Civil, se
desprende que «una persona identiﬁcada como Daniel Osácar, a su
vez usuario de una cuneta de correo electrónico con extensión
@convergencia.cat, se dirige a
Jordi solicitándole la certiﬁcación
de las donaciones efectuadas a
favor de la fundación Catdem,
provenientes de las sociedades
Teyco, S.L. y Buegreen Village,
S.L».
Por ello, el citado informe concluye que Osácar, que ya no tenía
cargos en CDC, se dirigió a Jordi
Sumarroca «para atender un requerimiento que el tribunal de
Cuentas efectúa al partido político
CDC, en relación a donaciones a la
fundación dependiente» del citado partido.
Por otro lado, el mismo sumario
consta un correo electrónico, fechado el 15 de septiembre de 2011,
enviado por Osácar a Andreu Viloca, su sucesor en la tesorería de
CDC y CatDem. En el asunto se sita
«Josep Cases d’Agrovial» y el cuerpo del mensaje dice: «Conﬁrma
que vindrá el dimecres 21 a les
12,30 como li he demanat». Tal
mensaje, en opinión de los investigadores, conﬁrma la implicación
de Osácar en el sistema de contactos entre CDC y empresarios, aun
después de dejar de ocupar el
puesto de tesorero del partido.
En la «operación Petrum II»,
desencadenada a ﬁnales de agosto
de 2015, la Guardia Civil registró el
domicilio de Daniel Osácar y fue
precisamente durante aquel registro cuando el ex tesorero reconoció
que seguía teniendo despacho en
la sede de Convergéncia, en la calle
Córcega. Ésa fue la razón por la que
los agentes se desplazaron entonces hasta el partido. La sorpresa fue
cuando descubrieron que despacho del histórico Javier Trías, ex
alcalde de Barcelona, era el que
utilizaba Osácar para trabajar. En
el «caso Palau» está acusado de
participar en la ﬁnanciación ilegal
del partido por parte de la sociedad
Ferrovial a la Fundación Trias Fargas, ahora CatDem.
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Fèlix Millet, ayer a la salida de la segunda sesión del juicio del caso Palau

Caso Palau

Millet se une a Montull y sondea a
la Fiscalía para incriminar a CDC
∑ Los dos saqueadores
confesos buscan
atenuar la petición
de penas
ABC
BARCELONA

El juicio por el saqueo del Palau de la
Música no pasará por encima de las
«mordidas» de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), al menos
si se atiende el criterio de la Fiscalía
Anticorrupción, que ayer se negó a retirar la acusación de tráfico de influencias que se le imputa a Daniel Osàcar,
extesorero del partido. En paralelo,
ayer se supo que, además de Jordi Montull, exdirector administrativo, también Fèlix Millet, expresidente de la
institución, estaría intentando llegar
a un acuerdo con la Fiscalía a cambio
de incriminar a CDC en el cobro de comisiones.
El acuerdo pasaría por lograr un
mejor trato a cambio de demostrar que
Convergència participó en el cobro de
las mordidas –algo que hasta ahora
los dos saqueadores confesos del Palau, Montull y Millet, habían negado–.
En el caso de Millet se trataría de buscar un beneficio para si mismo en forma de rebaja de la petición de pena,
mientras que en el caso de Montull lo
sería para su hija Gemma, exdirectora financiera de la institución a la que
la Fiscalía solicita 26 años de prisión
y que podría ahorrarse la entrada en
prisión. Tanto a su padre como a Fèlix

Millet la petición de penas se eleva hasta los 27 años y seis meses.
«La semana que viene será muy divertida», apuntaba Montull el miércoles, en lo que se entendió como un aviso de que se dispone a tirar de la manta. Según fuentes judiciales, el pacto
está prácticamente ultimado, aunque
se especula con que las explicaciones
de Montull se ceñirían a incriminar a
Osàcar, sin que otros dirigentes de CDC
vayan a verse implicados.
En la segunda sesión del juicio del
caso Palau, el fiscal Emilio Sánchez
Ulled consideró que hay una «conexión natural» entre el delito de blanqueo de capitales, por el que se le so-

licitan a Osàcar seis años de cárcel, y
el de tráfico de influencias, por el que
le piden otro año y seis meses. En el
origen de este último, las supuestas
comisiones pagadas por la constructora Ferrovial a cambio de la concesión de obra pública por parte de la
Generalitat, unas cantidades que se
vehiculaban a través de donaciones al

«Tráfico criminal»
El fiscal acusa al partido de
urdir un «tráfico criminal»
de comisiones a través de
la institución cultural

ANTE LOS RECURSOS DEL TC

JpS y la CUP discrepan sobre
las leyes de «desconexión»
ABC BARCELONA

Coinciden en el objetivo, discrepan
en el camino. La CUP apuesta por que
el referéndum de autodeterminación
previsto por las formaciones soberanistas se rija por una ley específica
distinta a la de Transitoriedad Jurídica para evitar «confiar a ciegas en
que aguante» la previsible suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC). La CUP plantea la conveniencia de construir una alternativa
a la «legalidad intervenida» por parte de lo que denomina como «un Es-

P.28

tado autoritario de Derecho». Con respecto al debate que mantienen Junts
pel Sí (JpS) y la CUP sobre el contenido que deben tener las «leyes de desconexión», la CUP se posiciona a favor de que la regulación del referéndum previsto como máximo para el
mes de septiembre tenga lugar en base
a una ley separada de la de transitoriedad jurídica.
Los argumentos que esgrime la
CUP son que el referéndum tiene que
poderse diferenciar «meridianamente» del proceso participativo del 9-N

ABC

Palau de la Música y que acabaron en
las arcas de Convergència.
Para oponerse a la demanda de prescripción de los delitos cometidos, el
fiscal Ulled recordó que lo que se dirime en el juicio «se produce en un contexto muy amplio, que es el contexto
de la financiación ilegal de una formación política muy determinada y un
tráfico criminal cuyos objetos son blanqueados a través de la estructura del
Palau». El fiscal también se opuso a la
prescripción del delito de administración desleal solicitada por dos directivos de Ferrovial, al entender que «sería estremecedor que en un juicio se
forzase el argumento de que pagar comisiones ilegales y obtener un beneficio es fantástico».
Por contra, el tribunal sí aceptó ayer
la petición de CDC, ahora PEDCat, y
de su extesorero de retirar una treintena de testigos, entre estos los exconsejeros de la Generalitat Pere Macias
(CDC), Felip Puig (CDC) y Joaquim Nadal (PSC), así como alto personal de la
Generalitat, en lo que se ha leído como
un intento de reducir en lo posible la
exposición del partido en el juicio al
caso de las mordidas. Por contra, no
aceptó la retirada de tres testigos porque la defensa de un exdirectivo de Ferrovial mantiene la petición.

Absuelto por solo 20 días
En la segunda sesión del juicio el tribunal también aceptó la petición de
prescripción del delito de falsedad documental que se le imputaba a Ramon
Marc Martí, administrador de Publiciutat, por un margen de solo 20 días.
Tanto la Fiscalía como la acusación
popular aceptaron la petición de absolución, que el tribunal sustanciará
en su sentencia.
El empresario Martí facturó a la Fundación del Palau de la Música de forma «mendaz», según el escrito del fiscal, un total de 102.988,45 euros en
2006 –con una factura en junio y otra
en diciembre– y otros 134.401 euros en
2007, con una factura en mayo y otra
el 5 de septiembre. Para el ministerio
publico, el hasta ayer acusado estaba
«concertado» con los saqueadores Millet y Montull.

del año 2014, y que es preferible seguir el orden lógico de primero ganar
el referéndum y después constituir el
nuevo Estado a partir de la ley de
Transitoriedad, informa Efe.
Separar ambas leyes puede permitir «sumar más apoyos» a la ley de Referéndum que los que contará previsiblemente la de Transitoriedad, pero
además, destaca la CUP, esto evitaría
tener que confiar «a ciegas» en que
la ley aprobada en el Parlament
«aguante» la previsible suspensión
por parte del TC. Para la CUP, la alternativa se encuentra en que las leyes
vayan acompañadas de un proceso
de «empoderamiento popular y de
movilización más autogestionada»,
así como en construir «un discurso y
unas prácticas que permitan asumir
contextos de legalidad intervenida».
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El fiscal ve en el expolio
del Palau un perjuicio social
O
>

Mantiene que la finalidad era financiar a la antigua Convergència

Barcelona

EFE

El fiscal Anticorrupción advirtió
ayer de que el expolio del Palau de
la Música supuso un perjuicio para
la sociedad en el contexto de la “financiación ilegal” de CDC (ahora
PDeCAT) mediante el “abuso” en
los “pagos ilícitos” de Ferrovial al
partido a través de la institución.
El fiscal se opuso a las peticiones
de prescripción formuladas por varios de los acusados por el expolio
del Palau en la segunda jornada del
juicio, que se reanudará el próximo
miércoles con la esperada declaración de Jordi Montull y de su hija
Gemma, que siguen negociando
un pacto con la Fiscalía para delatar a CDC a cambio de una rebaja
sustancial de sus penas.
Como ya ocurrió el miércoles,
los saqueadores confesos del Palau
de la Música Fèlix Millet y Jordi
Montull, que acabaron distancia-

dos al estallar el escándalo del saqueo, mantuvieron de nuevo ayer
en los pasillos de la Ciutat de la Justícia una vehemente conversación
en privado, en la última sesión del
juicio antes de que comience la
ronda de interrogatorios.
Mientras siguen los contactos
discretos entre las partes de cara a
la sesión clave del próximo miércoles, la Audiencia de Barcelona absolvió ayer por prescripción al publicista Marc Martí, porque giró la
última factura supuestamente falsa a la entidad 20 días antes del plazo de prescripción del delito de falsedad documental, de cinco años,
de acuerdo con el criterio de la Fiscalía y del resto de acusaciones.

Denegada la petición
de prescripción de delitos
a varios acusados

El extesorero de CDC Daniel Osácar, ayer. EFE

CONEXIÓN DELICTIVA
En su intervención para rebatir los
argumentos de las defensas, entre
ellas las del extesorero de CDC Daniel Osàcar y los exdirectivos de Fe-

Según el fiscal, en este caso hubo
una conexión de delitos que integran un “proyecto único”, por lo que
cree que se debe acudir al plazo
prescriptivo del delito más grave de
entre los que se les acusa, que en su
opinión no habría transcurrido
cuando fueron imputados.
El ministerio público rebatió además la tesis de las defensas de los
exdirectivos de Ferrovial, que adujeron el miércoles que la Fiscalía no

rrovial Pedro Buenaventura y Juan
Elizaga, el fiscal se opuso a la prescripción invocada por los acusados,
al sostener que incurrieron en una
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conexión delictiva que duró varios
años y causó un perjuicio para la
sociedad, en el contexto de la “financiación ilegal” de CDC.

estaba legitimada para acusarlos
por un delito de administración
desleal dado que este exige denuncia por parte de la empresa afectada o sus socios, que en este caso no
existe. En ese sentido, Sánchez
Ulled sostuvo que el presunto pago
de comisiones de Ferrovial a CDC
sí comporta un perjuicio social y
advirtió de que esa conducta “se
produce en un contexto muy amplio, que es el contexto de la financiación ilegal de una formación política muy determinada y un tráfico criminal cuyos objetos son blanqueados a través de la estructura
del Palau”. Z
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JUDICl CORRUPCI(~

El fiscal diu queI’espoli del Palauva ser un
perjudici social iva finan ;ar il.legalmentCDC
S’oposaa rebaixarla peticid de penaa l’extresorerdel partit perqu~el delicte de tr~fic d’influ~ncies"n(
ha prescrit" II Hornsafirma que no l’inquieten les confessions de Montullcontra Converg~ncia
AGi:NClES
I BARCELONA
I E1fiscal anticorrupci6, el lleidath Emilio Sfinchez
Ulled, va advertir ahir que l’espoll del Palau de la Mtisica va
suposar un peljudici per a la societat en el context del "finan~ament il.legal" de Converg~ncia
mitjan~ant l’"abfis" en els "pagaments il.lfcits" de Ferrovial
al partita trav6s de la instituci6
cultural.
E1fiscal es va oposar ales peticions de prescripci6 formulades per diversos dels acusats
per l’espoli del Palau en la segona jornada del judici, que es
reprendr~ diraecres vinent arab
l’esperada declaraci6 de Jordi
Montull i de la seua filla Gemma, que continuen negociant un
pacte arab la Fiscalia per delatar CDCa canvi d’una rebaixa
substancial de les seues penes.
Cora java oc6rrer diraecres,
els principals acusats, F~lix
Millet i Jordi Montull, que van
acabar distanciats a l’esclatar
l’esc~ndol del saqueig, van
mantenir de nou als passadissos de la Ciutat de la Justicia
una vehement conversa en privat, en l’tiltima sessi6 del judici abans que comenci la ronda
d’interrogatoris.
Mentre segueixen els contactes discrets entre les parts de
cara a la sessi6 clau de dimecres
vinent, l’Audi~ncia de Barcelona
va absoldre ahir per prescripci6
el publicista MarcMartf, perqu~
va girar l’filtima factura suposadamentfalsa a l’entitat vint dies
abans del termini de prescripci6
del delicte de falsedat documental de cinc anys , d’acord amb
el criteri de la Eiscalia i de la
resta d’acusacions.
En la seua intervenci6 per
rebatre els arguments de les
defenses, entre les quals les de
l’extresorer de CDCDaniel Os~icar i els exdirectius de Ferrovial
Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, el fiscal Emilio Sfinchez
Ulled es va oposar a la prescripci6 invocadapels altres acusats,
a l’afirmar que van inc6rrer en
una connexi6 delictiva que va
durar diversos anys i va causar
un perjudici per a la societat,
en el context del "finan~araent
il.legal" de CDC.
Segons Sfinchez Ulled, en
aquest cas hi va haver una connexi6 de delictes que integren
un "projecte finic", motiu pel
qual creu que s’ha d’acudir al
termini prescriptiu del delicte
m6s greu d’entre els quals se’ls
acusa, que segons la seua opini6

DanielOs~car,
ahir mentre
esperava
per entraren la segona
jornadadel judici del ’casPalau’.

F~lixMillet, encadiraderodes,i el seuadvocat
arribanta la Ciutatdela Justicia.
no hauria transcorregut quan
van ser imputats.
E1ministeri pfiblic va rebatre
a m6sla tesi de les defenses dels
exdirectius de Ferrovial, que
van adduir ahir que la Fiscalia
no estava legitimada per acusar-los per un delicte d’administraci6 deslleial. Enaquest sentit,
S~nchezUlled va sostenir que el
presumpte pagaraent de comis-

sions de Ferrovial a CDCs~ que
comporta un perjudici social i
va advertir que aquesta conducta "es produeix en un context
molt ampli, que 6s el context del
finan~ament il.legal d’una formaci6 politica molt determinada
i un tr/~nsit criminalels objectes
del qual sdn blanquejats a trav6s
de l’estructura del Palau’.
D’altra banda, l’exconseller
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de Presid~ncia Francesc Homs
va assegurar que no l’inquieten
les acusacions contra Converg~ncia que pugui fer Montull.
"No, per qu~ m’hauria d’inquietar?’, va dir en una entrevista.
A rafs, Horas va afirmar que no
pensa en "cap altra cosa queen
la innoc~ncia"d’Osficar i va catalogar el cas del 3%corn una
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La defensa de Millet sondeja el ministeri públic
sobre les possibilitats per arribar a un acord
EFE BARCELONA

La defensa de l'exresponsable
del Palau de la Música Fèlix Millet
està sondejant la Fiscalia sobre les
possibilitats d'un pacte que permeti rebaixar substancialment les
penes al seu client, per a qui el ministeri públic demana  anys i
mig de presó.
Segons fonts judicials, l'oferta
d'acord que Jordi Montull, mà

dreta de Millet, va plantejar al fiscal per salvar de la presó la seva filla Gemma ha portat la defensa de
l'expresident del Palau a moure
fitxa per explorar la viabilitat d'un
acord que pugui comportar-li una
reducció de les penes de presó a
què s'exposa.
Els moviments de Millet podrien estar condicionats per la declaració que prestin Jordi Montull

P.32

i la seva filla Gemma dimecres
que ve i en què el fiscal podria demanar interrogar en primer lloc
l'exdirectora financera, qui, si
l'acord fructifica, detallaria la informació de què disposa sobre el
presumpte pagament de comissions a CDC a través del Palau de
la Música.
Amb la seva delació, Montull
busca que la Fiscalia rebaixi la

seva petició de condemna a tres
anys de presó –dos de substituïbles per multa–, mitjançant l'aplicació de diversos atenuants, entre
aquests la de confessió.
En les dues primeres sessions
del judici, Millet i Montull, distanciats al llarg del procés judicial,
han protagonitzat discretes converses privades a les portes de la
sala de la Ciutat de la Justícia.
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L’ESPOLI AL PALAU A JUDICI El fiscal Anticorrupció s’oposa a diferents peticions de prescripció de presumptes delictes que van formular
alguns dels acusats vinculats al finançament irregular de l’antiga Convergència

El fiscal creu que l’espoli del Palau per
finançar CDC va causar «perjudici social»
El magistrat s’oposa a les peticions de prescripció formulades per diversos acusats vinculats al ﬁnançament il·legal del partit
TONI ALBIR/EFE

EFE BARCELONA

El fiscal Anticorrupció va advertir ahir que l’espoli del Palau de
la Música va suposar un perjudici
per a la societat en el context del
«finançament il·legal» de CDC
mitjançant «l'abús» en els «pagaments il·lícits» de Ferrovial al partit a través de la institució cultural.
El fiscal es va oposar a les peticions de prescripció formulades
per diversos dels acusats per l'espoliació del Palau en la segona
jornada del judici, que es reprendrà dimecres que ve amb l'esperada declaració de Jordi Montull i
de la seva filla Gemma, que segueixen negociant un pacte amb
la Fiscalia per delatar CDC a canvi
d'una rebaixa substancial de les
seves penes.
Mentre segueixen els contactes
discrets entre les parts de cara a la
sessió clau de dimecres que ve,
l'Audiència de Barcelona va absoldre ahir per prescripció el publicista Marc Martí, perquè va girar l'última factura suposadament
falsa a l'entitat vint dies abans del
termini de prescripció del delicte
de falsedat documental, de cinc
anys, d'acord amb el criteri de la
Fiscalia i de la resta d'acusacions.
En la seva intervenció per rebatre els arguments de les defenses,
entre aquests les de l'extresorer de
CDC Daniel Osàcar i els exdirectius de Ferrovial Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, el fiscal Emilio
Sánchez Ulled es va oposar a la
prescripció invocada pels altres
acusats, ja que va sostenir que havien incorregut en una connexió

Fèlix Millet, ahir, arribant a la Ciutat de la Justícia

delictiva que va durar uns quants
anys i va causar un perjudici per a
la societat, en el context del «finançament il·legal» de CDC.
«Tràﬁc criminal»
Segons el fiscal, en aquest cas hi
va haver una connexió de delictes
que integren un «projecte únic»,
pel que creu que cal acudir al termini prescriptiu del delicte més
greu d'entre els que se'ls acusa,
que segons la seva opinió no hauria transcorregut quan van ser imputats.

El ministeri públic va rebatre, a
més, la tesi de les defenses dels exdirectius de Ferrovial, que van adduir ahir que la Fiscalia no estava
legitimada per acusar-los per un
delicte d'administració deslleial
atès que aquest exigeix denúncia
per part de l'empresa afectada o
els seus socis, que en aquest cas
no existeix.
En aquest sentit, Sánchez Ulled
va sostenir que el presumpte pagament de comissions de Ferrovial a CDC sí que comporta un
perjudici social i va advertir que
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aquesta conducta «es produeix en
un context molt ampli, que és el
context del finançament il·legal
d'una formació política molt determinada i un tràfic criminal els
objectes del qual són blanquejats
a través de l'estructura del Palau».
«Aquests pagaments il·lícits no
són necessaris per al normal i lícit
de l'objecte social (de l'entitat), suposen un abús. Seria estremidor
que (les defenses) volguessin forçar l'argument que pagar el tràfic
d'influències i obtenir un benefici
econòmic per això és fantàstic»
per a la companyia, va afegir Sánchez Ulled, en relació amb el suposat pagament de comissions a
canvi de l'adjudicació d'obra pública.
L’Excel de Gemma Montull
A la sessió d’ahir del judici del cas
Palau, l’Audiència va acceptar
com a prova un quadre d'un document en el programa Excel que
Gemma Montull, exdirectora financera del Palau de la Música, va
presentar per desvincular-se del
destí dels , milions d'euros de
l'espoliació que va treure en efectiu del banc i que assegura que
van anar a parar a Fèlix Millet.
En aquell document presentat
a última hora Montull detalla l'origen i destí d’un total de  reintegraments en efectiu que va efectuar entre el març del  i el mateix mes del  d'un compte de
Caixa Manresa i que sosté que van
servir per pagar despeses de l'expresident del Palau de la Música
Fèlix Millet.
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El fiscal diu
que l’espoli del
Palau va causar
perjudici per
finançar CDC
El magistrat rebutja les peticions
de prescripció del delicte formulades per empresaris i constructors
vinculats a Convergència. 26
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El fiscal creu que l’espoli del Palau per
finançar CDC va causar «perjudici social»
El magistrat s’oposa a les peticions de prescripció formulades per diversos acusats vinculats al ﬁnançament il·legal del partit
L’Audiència accepta un document que Gemma Montull va presentar per desvincular-se del destí de 3,2 milions d’euros
EFE GIRONA

■El fiscal Anticorrupció va advertir ahir que l’espoli del Palau de la
Música va suposar un perjudici
per a la societat en el context del
«finançament il·legal» de CDC
mitjançant «l'abús» en els «pagaments il·lícits» de Ferrovial al partit a través de la institució cultural.
El fiscal es va oposar a les peticions de prescripció formulades
per diversos dels acusats per l'espoliació del Palau en la segona
jornada del judici, que es reprendrà dimecres que ve amb l'esperada declaració de Jordi Montull i
de la seva filla Gemma, que segueixen negociant un pacte amb
la Fiscalia per delatar CDC a canvi
d'una rebaixa substancial de les
seves penes.
Com ja va ocórrer dimecres, els
saquejadors confessos del Palau
de la Música Fèlix Millet i Jordi
Montull, que van acabar distanciats en esclatar l'escàndol del saqueig, van mantenir de nou ahir
als passadissos de la Ciutat de la
Justícia una vehement conversa
en privat, en l'última sessió del judici abans que comenci la ronda
d'interrogatoris.
Mentre segueixen els contactes
discrets entre les parts de cara a la
sessió clau de dimecres que ve,
l'Audiència de Barcelona va absoldre ahir per prescripció el publicista Marc Martí, perquè va girar l'última factura suposadament
falsa a l'entitat vint dies abans del
termini de prescripció del delicte
de falsedat documental, de cinc
anys, d'acord amb el criteri de la
Fiscalia i de la resta d'acusacions.
En la seva intervenció per rebatre els arguments de les defenses,
entre elles les de l'extresorer de
CDC Daniel Osàcar i els exdirectius de Ferrovial Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, el fiscal Emilio
Sánchez Ulled es va oposar a la
prescripció invocada pels altres

La defensa de Montull
intentarà acreditar que
el destí dels diners van
ser despeses particulars
de Fèlix Millet

acusats, en sostenir que van incórrer en una connexió delictiva que
va durar diversos anys i va causar
un perjudici per a la societat, en el
context del «finançament il·legal»
de CDC.
«Tràﬁc criminal»
Segons el fiscal, en aquest cas hi
va haver una connexió de delictes
que integren un «projecte únic»,
pel que creu que cal acudir al termini prescriptiu del delicte més
greu d'entre els que se'ls acusa,
que segons la seva opinió no hauria transcorregut quan van ser imputats.
El ministeri públic va rebatre a
més la tesi de les defenses dels exdirectius de Ferrovial, que van adduir ahir que la Fiscalia no estava
legitimada per acusar-los per un
delicte d'administració deslleial
atès que aquest exigeix denúncia
per part de l'empresa afectada o
els seus socis, que en aquest cas
no existeix.
En aquest sentit, Sánchez Ulled
va sostenir que el presumpte pagament de comissions de Ferrovial a CDC sí comporta un perjudici social i va advertir que aquesta conducta «es produeix en un
context molt ampli, que és el context del finançament il·legal d'una
formació política molt determinada i un tràfic criminal els objectes del qual són blanquejats a través de l'estructura del Palau».

Fèlix Millet arriba a la Ciutat de la Justícia en el segon dia del Palau de la Música. EFE

«Aquests pagaments il·lícits no
són necessaris per al normal i lícit
de l'objecte social (de l'entitat), suposen un abús. Seria estremidor
que (les defenses) volguessin forçar l'argument que pagar el tràfic
d'influències i obtenir un benefici
econòmic per això és fantàstic»
per a la companyia, va afegir
Ulled, en relació amb el suposat
pagament de comissions a canvi
de l'adjudicació d'obra pública.
«L’excel» de Montull
A la sessió d’ahir del judici, l'Audiència de Barcelona va acceptar
com a prova un quadre d'un document en el programa «excel»
que Gemma Montull, exdirectora
financera del Palau de la Música,
va presentar per desvincular-se
del destí dels , milions d'euros
de l'espoliació que va treure en
efectiu del banc i que assegura
que van anar a parar a Fèlix Millet.
En aquell document presentat a
última hora Montull detalla l'ori-

gen i destí de  reintegraments
en efectiu que va efectuar entre el
març del  i el mateix mes del
 d'un compte de Caixa Manresa i que sosté van servir per pagar despeses de l'expresident del
Palau de la Música Fèlix Millet.
Amb aquest quadre comptable,
la defensa de Montull intenta
acreditar que el destí d'aquells ,
milions d'euros que les acusacions atribueixen als tres exresponsable del Palau de la Música
van ser despeses particulars de
Millet, entre ells viatges o compres, o la caixa forta i els comptes
del saquejador confés i que ella no
se'ls va quedar.
La defensa dels Montull, representada pels advocats Jordi Pina i
Jorge Navarro, va aportar aquesta
prova documental mentre segueix negociant amb la Fiscalia
una eventual confessió per inculpar CDC per presumpte finançament il·legal a través del Palau, a
canvi d'una rebaixa substancial

de condemna per a Gemma Montull.
D'una altra banda, en les qüestions prèvies el fiscal també va rebutjar les tesis de les defenses que
es va trencar la cadena de custòdia en una de les proves del cas,
un CD amb diversos documents
en els quals es va basar Hisenda
per concloure que CDC es va finançar il·legalment a través del
Palau.
També va al·legar que, malgrat
que aquell disc es va ratllar, els pèrits havien fet una còpia en el seu
ordinador dels arxius i posteriorment el jutge va obtenir de nou els
documents en el servidor original.
El tribunal comunicarà la seva
decisió sobre les qüestions prèvies plantejades per acusacions i
defenses, o si les resol en sentència en iniciar la tercera sessió del
judici, el pròxim  de març, quan
està previst que comencin les declaracions dels acusats.

Colau considera que el finançament
irregular de CDC és estructural

Mas demana esperar l’evolució del judici
i recorda que Millet i Montull van confessar

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau,
va qualificar de «tràgic» que s’hagi tardat
gairebé 8 anys a celebrar un judici «tan
important» com el «cas Palau» i critica
que no hi hagi conseqüències als «indicis
suficients» que apunten a un suposat finançament irregular de l’antiga CDC. «Esperem que el judici arribi fins al final. Hi
ha indicis molt forts de finançament irregular de CDC i no estaríem parlant de po-

L'expresident català Artur Mas creu
que cal «esperar» a veure «com evoluciona» el judici del Palau de la Música per
valorar si CDC surt esquitxada finalment
per una eventual confessió de Jordi Montull, exgestor del Palau amb Fèlix Millet,
els quals «van confessar delictes molt
greus», va recordar. Mas va ser dimecres
a la nit a la ciutat anglesa d'Oxford per
oferir una conferència, on va acusar el

mes podrides sinó d’una cosa estructural
i sistemàtica», va manifestar. L’alcaldessa
creu que no pot ser que passin els anys i
no hi hagi conseqüències als «indicis suficients». «La impunitat és el pitjor que hi
pot haver en democràcia. Que hi hagi un
cas de corrupció se suposa que es inevitable per naturalesa humana però ha d’haver un sistema judicial que ho castigui».
ACN BARCELONA
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president del Govern, Mariano Rajoy,
«d'utilitzar els tribunals i les clavegueres
de l'Estat, amb confidents pagats amb diners públics, en contra dels polítics sobiranistes», en al·lusió al procés independentista. «Esperem que es faci el judici»,
va assenyalar Mas, sabedor que Montull i
Millet no declararan fins a la setmana
que ve: «A partir d'aquí veurem com evolucionen les coses». EFE BARCELONA
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FOTO: ACN / Fèlix Millet arriba a la Ciutat de la Justícia, acompanyat del seu advocat, Abraham Castro

El fiscal i la FAVB s’oposen
a la prescripció dels
delictes contra Osàcar
En referència al de tràfic d’influències
El fiscal del ‘cas Palau’ i l’acusació popular s’oposen a la
prescripció del delicte de tràfic d’influències del que està
acusat l’extresorer de CDC, Daniel Osàcar.
Barcelona
ACN
El fiscal del ‘cas Palau’, Emilio Sánchez-Ulled, i l’acusació popular
de la FAVB es van oposar ahir a
la prescripció del delicte de tràfic
d’influències del qual està acusat
l’extresorer de CDC Daniel Osàcar,
com va demanar dimecres la seva
defensa. Segons el fiscal, el tràfic
d’influències està connectat al
delicte de blanqueig de capitals, i
per càlculs de les possibles penes,

no hauria prescrit. Tampoc hauria prescrit el mateix delicte pels
exresponsables de Ferrovial.
En una intervenció d’una hora,
el ministeri públic va respondre a
totes les qüestions prèvies presentades per les defenses aquest
dimecres. Ulled es va oposar a la
majoria d’elles, com el suposat
trencament de la cadena de custòdia d’arxius informàtics de la
secretària personal de Millet. El
fiscal va explicar que en el regisP.36

tre practicat el juliol del 2009 al
Palau, ordenat pel jutge, els tècnics van copiar el contingut de
l’ordinador d’Elisabet Barberà en
un CD, i després al seu propi ordinador.
Més tard es van adonar que el
CD s’havia deteriorat i no el van
poder copiar als ordinadors del
jutjat. Per això, el setembre del
2009 es va fer una còpia notarial
dels arxius ubicats a l’ordinador
dels pèrits, i el març del 2011 es
va tornar a copiar l’ordinador del
Palau, tot i que es van haver de
descartar alguns arxius introduïts
després del registre policial.

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 3/24 (MATI)
DURADA : 74

TV3

divendres, 3 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La vista por el caso Palau se retomará el miércoles
con la declaración de Félix Millet y Jordi Montull.
La vista por el caso Palau se retomará el miércoles con la declaración de Félix Millet y Jordi Montull. Montull podría haber llegado a un
pacto con la fiscalía para rebajar la pena de su hija a cambio de implicar a CDC. Ayer la jornada estuvo dedicada a las cuestiones
previas. Decl. fiscal.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN VESPRE
DURADA : 115

TV3

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del 'Caso Palau' hoy el fiscal ha
defendido la validez de una de las pruebas
esenciales, cuestionada por las defensa: un cd que
contendría supuestos datos de la financiación ilegal
de ....
En el juicio del 'Caso Palau' hoy el fiscal ha defendido la validez de una de las pruebas esenciales, cuestionada por las defensa: un cd
que contendría supuestos datos de la financiación ilegal de Convergència. Pero el interés hoy se centra en el supuesto pacto que
estarían negociando Jordi Montull y que no confirma ninguna de las partes. Decl. Emilio Sánchez-Ulled, fiscal.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN MIGDIA
DURADA : 173

TV3

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Segunda y última jornada de cuestiones previas en
el juicio del caso Palau que se retoma el viernes
con las declaraciones de Felix Millet y Jordi
Montull.
Segunda y última jornada de cuestiones previas en el juicio del caso Palau que se retoma el viernes con las declaraciones de Felix
Millet y Jordi Montull. El fiscal ha defendido que se mantenga como prueba el CD que podría demostrar el expolio y la financiación
irregular de CDC. Decl. fiscal.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : ELS MATINS (MAGAZINE)
DURADA : 872

TV3

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Conexión en directo con la ciudad de la justicia
donde acaba de terminar la segunda jornada del
juicio por el caso Palau y mesa de actualidad con
Nuria Soler, Empar Moliner, Mayka Navarro y Marta
....
Conexión en directo con la ciudad de la justicia donde acaba de terminar la segunda jornada del juicio por el caso Palau y mesa de
actualidad con Nuria Soler, Empar Moliner, Mayka Navarro y Marta Lasalas sobre la posible confesión de Jordi Montull a cambio de
rebajar la pena de su hija, Gemma Montull.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN VESPRE
DURADA : 154

TV3

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

8 años después hoy Felix Millet y Jordi Montull se
han sentado en el banquillo de los acusados por el
saqueo del Palau de la Música.
8 años después hoy Felix Millet y Jordi Montull se han sentado en el banquillo de los acusados por el saqueo del Palau de la Música.
La defensa del extesorero de CDC ha renunciado a la declaración de 36 testimonios. Hoy se han dado pistas sobre como podría
desarrollarse el juicio.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN VESPRE
DURADA : 133

TV3

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Una de las cuestiones que tendrá que resolver el
juicio del caso del saqueo del Palau es, si además
del enriquecimiento personal de Millet y Montull,
hubo financiación irregular de CDC.
Una de las cuestiones que tendrá que resolver el juicio del caso del saqueo del Palau es, si además del enriquecimiento personal de
Millet y Montull, hubo financiación irregular de CDC. En el banquillo de los acusados se sienta el extesorero del partido, Daniel Osacar.
Decl. Jordi Panyella.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : 3/24 (MATI)
DURADA : 145

TV3

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Tras una larga instrucción de 8 años ayer empezó el
juicio por el caso del saqueo del Palau.
Tras una larga instrucción de 8 años ayer empezó el juicio por el caso del saqueo del Palau. Félix Millet, Jordi Millet y 14 acusados más
se sientan en el banquillo de los acusados. La jornada estuvo marcada por las cuestiones previas. Decl. abogado Ferrovial; Montserrat
Comas.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 41

8TV

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Ayuntamiento de Barcelona, como miembro del
patronato de la Fundación del Palau, quiere
plantear por qué el Palau de la Música ha dejado de
intentar resarcir la parte del dinero que le ....
El Ayuntamiento de Barcelona, como miembro del patronato de la Fundación del Palau, quiere plantear por qué el Palau de la Música
ha dejado de intentar resarcir la parte del dinero que le correspondería como entidad perjudicada, porque habrían sido parte del dinero
que se habría desviado. Y curiosamente en el Palau esta opción no se ha defendido.
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8TV

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 439

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Josep Cuní con Manel Pérez analiza las últimas
informaciones referidas al 'Caso del saqueo del
Palau de la Música'.
Josep Cuní con Manel Pérez analiza las últimas informaciones referidas al 'Caso del saqueo del Palau de la Música'. Entre lo más
destacado, la posible revelación y reconocimiento de Gemma y Jordi Montull de posibles pagos de una empresa a la fundación del
Palau de la Música para financiar CDC, a cambio de obra pública.

P.45

8TV

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 44

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio por el 'Caso Palau' el fiscal se ha
opuesto a la rebaja de pena para el extesorero de
Convergència, Daniel Osàcar.
En el juicio por el 'Caso Palau' el fiscal se ha opuesto a la rebaja de pena para el extesorero de Convergència, Daniel Osàcar. Ha
rechazado pues la petición de prescripción de los delitos de tráfico de influencias, tanto de él como de Ferrovial. Todas las miradas
están puestas al miércoles que es cuando declararán Fèlix Millet y Jordi Montull, acusados en el juicio del 'Caso Palau'. Decl. Emilio
Sánchez Ulled, fiscal del 'Caso Palau'.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 249

8TV

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy ha comenzado el juicio por el expolio del Palau
de la Música ocho años después de que estallase el
caso.
Hoy ha comenzado el juicio por el expolio del Palau de la Música ocho años después de que estallase el caso. CDC ha renunciado a
36 testigos después de saberse que Jordi Montull habría llegado a un pacto con la fiscalía para rebajar la pena de su hija a cambio de
destapar la presunta financiación ilegal de CDC.
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BTV

PAÍS : Spain
PROGRAMA : BTV NOTICIES VESPRE
DURADA : 149

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Segundo día de juicio por el caso Palau.
Segundo día de juicio por el caso Palau. La Fiscalía y la acusación popular se han opuesto a la demanda de prescripción de algunos
delitos que ayer hicieron las defensas del extesorero de CDC, Daniel Osácar.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : BTV NOTICIES MIGDIA
DURADA : 222

BTV

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio por el saqueo del Palau la fiscalía y la
FAVB han rechazado la petición de las defensas de
Osácar y Ferrovial de prescripción de algunos
delitos.
En el juicio por el saqueo del Palau la fiscalía y la FAVB han rechazado la petición de las defensas de Osácar y Ferrovial de
prescripción de algunos delitos. La fiscalía además niega errores en la cadena de custodia del CD con información del ordenador de
Félix Millet. Decl. fiscal anticorrupción.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : VESPRE A LA 2
DURADA : 76

La2

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio por el saqueo del Palau, Jordi Montull
podría confesar y delatar la supuesta financiación
ilegal de CDC pero falta ver si la implicación queda
limitada al ex tesorero del partido.
En el juicio por el saqueo del Palau, Jordi Montull podría confesar y delatar la supuesta financiación ilegal de CDC pero falta ver si la
implicación queda limitada al ex tesorero del partido. Artur Mas está tranquilo y mantiene su confianza en Daniel Osácar. Decl.
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TVE1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TELEDIARIO 1
DURADA : 47

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Segunda sesión del juicio por el caso Palau en la
que han terminado las cuestiones previas.
Segunda sesión del juicio por el caso Palau en la que han terminado las cuestiones previas. El fiscal se ha opuesto a la petición de las
defensas que consideran que algunos de los delitos han prescrito. El fiscal mantiene la acusación por tráfico de influencias contra el ex
tesorero de Convergencia Democrática, a quien atribuye el cobro de supuestas comisiones ilegales.
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TVE1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 127

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Segunda jornada del juicio del caso Palau.
Segunda jornada del juicio del caso Palau. El fiscal se ha opuesto a la prescripción de los delitos que piden las defensas del extesorero
de CDC, Daniel Osácar, y de los exdirectivos de Ferrovial. Decl. fiscal del caso.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS 1
DURADA : 24

ANTENA 3

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En Barcelona, hoy se ha celebrado la segunda
jornada de cuestiones previas del juicio por el caso
Palau por el presunto desvío de fondos del Palau de
la música a CDC.
En Barcelona, hoy se ha celebrado la segunda jornada de cuestiones previas del juicio por el caso Palau por el presunto desvío de
fondos del Palau de la música a CDC. El partido ha renunciado a treinta y seis testigos al saber que Jordi Montull está dispuesto a
confesar a cambio de un acuerdo.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : ANTENA 3 NOTICIAS DE LA MAÑANA
DURADA : 161

ANTENA 3

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Félix Millet, dice que se arrepiente ahora del saqueo
de 28 millones de euros del Palau.
Félix Millet, dice que se arrepiente ahora del saqueo de 28 millones de euros del Palau. J. Montull podría confesar los presuntos pagos
de comisiones ilegales a convergencia a través del Palau para rebajar la condena a su hija. Veremos si hay o no pacto con el fiscal.
Conexión en Directo con Barcelona.

P.54

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIVOS T5 7:00
DURADA : 117

TELE 5

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Conexión en directo con Barcelona desde donde se
informa de como transcurrió ayer el Juicio del
Saqueo del Palau en donde Jordi Montull ha
decidido colaborar con la Fiscalía a cambio de la
rebaja de ....
Conexión en directo con Barcelona desde donde se informa de como transcurrió ayer el Juicio del Saqueo del Palau en donde Jordi
Montull ha decidido colaborar con la Fiscalía a cambio de la rebaja de la pena a él y a su hija, con lo que se espera que se conozcan
las irregularidades cometidas por CDC.

P.55

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIVOS T5 7:00
DURADA : 78

TELE 5

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Jordi Montull, tras la primera sesión del Juicio del
Palau, ha puesto contra las cuerdas a la antigua
Convergencia con su testimonio de ayer tras el
pacto alcanzado con la Fiscalía.
Jordi Montull, tras la primera sesión del Juicio del Palau, ha puesto contra las cuerdas a la antigua Convergencia con su testimonio de
ayer tras el pacto alcanzado con la Fiscalía.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : CATALUNYA VESPRE
DURADA : 66

Catalunya Radio

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy han informado fuentes judiciales a Catalunya
Ràdio que Gemma Montull, exdirectora financiera
del Palau de la Música y una de las acusadas en el
juicio del 'caso del saqueo del Palau', será quien ....
Hoy han informado fuentes judiciales a Catalunya Ràdio que Gemma Montull, exdirectora financiera del Palau de la Música y una de
las acusadas en el juicio del 'caso del saqueo del Palau', será quien confiese que la constructora Ferrovial pagó comisiones al tesorero
de Convergència, a través del Palau. Esta sería la estrategia de los abogados de los Montull.

P.57

Catalunya Radio

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 85

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Segunda jornada del juicio del caso Palau.
Segunda jornada del juicio del caso Palau. El fiscal ha rechazado rebajar la acusación contra el extesorero de CDC, Daniel Osácar, y
los dos directivos de Ferrovial. Argumenta que el delito de tráfico de influencias no ha prescrito.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (MAGAZINE)
DURADA : 255

Catalunya Radio

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Continúan las cuestiones previas en el juicio por el
caso Palau, con las respuestas del fiscal Emilio
Sánchez Ulled a las defensas.
Continúan las cuestiones previas en el juicio por el caso Palau, con las respuestas del fiscal Emilio Sánchez Ulled a las defensas.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO)
DURADA : 284

Catalunya Radio

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La mayoría de abogados de los acusados del caso
Palau defendieron ayer ante el tribunal la
prescripción de algunos delitos.
La mayoría de abogados de los acusados del caso Palau defendieron ayer ante el tribunal la prescripción de algunos delitos. Decl.
Xavier Melero; Cristóbal Martell; Montserrat Comas.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO)
DURADA : 206

Catalunya Radio

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Jordi Montull se ofrece a confesar el supuesto
cobro de comisiones por CDC a cambio de que su
hija Gemma no vaya a la cárcel.
Jordi Montull se ofrece a confesar el supuesto cobro de comisiones por CDC a cambio de que su hija Gemma no vaya a la cárcel.
Mientras tanto, la defensa de Daniel Osácar desiste ahora de pedir la comparecencia de testigos de peso político. Decl. Artur Mas; Àlex
Solà.

P.61

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 14/15
DURADA : 80

RAC 1

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El fiscal del caso Palau defiende las acusaciones
contra Daniel Osácar y dos directivos de Ferrovial.
El fiscal del caso Palau defiende las acusaciones contra Daniel Osácar y dos directivos de Ferrovial. Se opone frontalmente a las
peticiones de prescripción de delitos que hacen las defensas. Decl. Emilio Sánchez Ulled.

P.62

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL BALCO
DURADA : 91

Cadena Ser

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El fiscal del caso Palau se opone a rebajar penas al
extesorero de CDC y a ciertos directivos de
Ferrovial.
El fiscal del caso Palau se opone a rebajar penas al extesorero de CDC y a ciertos directivos de Ferrovial. Por contra, el tribunal
absuelve a uno de los acusados.

P.63

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 14
DURADA : 62

Cadena Ser

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del caso Palau han terminado las
cuestiones previas y se ha reducido el número de
acusados, ya que los supuestos delitos achacados
a uno de ellos han prescrito.
En el juicio del caso Palau han terminado las cuestiones previas y se ha reducido el número de acusados, ya que los supuestos delitos
achacados a uno de ellos han prescrito. Se trata del publicista Marc Martí.

P.64

Cadena Ser

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 14 CATALUNYA
DURADA : 152

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Sigue el juicio por el caso Palau.
Sigue el juicio por el caso Palau. El tribunal ha absuelto a uno de los acusados, Marc Martí. El fiscal se ha opuesto a la rebaja de
penas para los acusados que lo han pedido. Decl. Montserrat Comas; Emilio Sánchez Ulled.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : LAS MAÑANAS (INFORMATIVO)
DURADA : 108

RNE-1

divendres, 3 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Jornada de descanso en el juicio por el saqueo del
Palau de la Música de Barcelona tras dos días de
exposición de cuestiones previas.
Jornada de descanso en el juicio por el saqueo del Palau de la Música de Barcelona tras dos días de exposición de cuestiones previas.
El miércoles de la próxima semana se iniciarán las declaraciones de los 19 investigados. Jordi Montull ha propuesto confesar a cambio
de rebaja de penas. Decl. Fiscal.

P.66

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 24 HORAS (INFORMATIVO)
DURADA : 42

RNE-1

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Segunda jornada del juicio que investiga el saqueo
del Palau de la Música de Barcelona.
Segunda jornada del juicio que investiga el saqueo del Palau de la Música de Barcelona. El fiscal del caso ha rechazado la petición
planteada por el que fuera tesorero de Convergencia Daniel Osácar de rebajarle la pena. La próxima sesión tendrá lugar el 8 de marzo.

P.67

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO MIGDIA
DURADA : 186

RNE-1

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El juicio por el Caso Palau se retomará el miércoles
con la declaración de los acusados después de las
dos sesiones dedicadas a las cuestiones previas.
El juicio por el Caso Palau se retomará el miércoles con la declaración de los acusados después de las dos sesiones dedicadas a las
cuestiones previas. Ada Colau ha mostrado su esperanza de que este juicio llegue hasta el final sobre la presunta financiación irregular
de CDC. DECL. A.Colau;

P.68

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO VESPRE
DURADA : 119

RNE-4

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El fiscal del 'Caso Palau' se ha opuesto a las
peticiones de prescripción de delitos por parte de
las defensa.
El fiscal del 'Caso Palau' se ha opuesto a las peticiones de prescripción de delitos por parte de las defensa. Durante la segunda y
última jornada de cuestiones previas de este macrojuicio, la juez ha absuelto el empresario Ramon Marc Martí acusado de falsedad
documental, en considerar que este delito sí había prescrito. Decl. fiscal Ulled.

P.69

PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS MEDIODIA CATALUNYA
DURADA : 59

Onda Cero

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El fiscal de caso Palau y la acusación popular se
oponen a la prescripción del delito de tráfico de
influencias del que está acusado el extesorero de
CDC, Daniel Osácar.
El fiscal de caso Palau y la acusación popular se oponen a la prescripción del delito de tráfico de influencias del que está acusado el
extesorero de CDC, Daniel Osácar. El miércoles que viene comenzarán a declarar los acusados. Decl. fiscal del caso.

P.70

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HERRERA EN COPE (INFORMATIVO)
DURADA : 51

Cadena Cope

divendres, 3 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La defensa del responsable del Palau de la Música
de Barcelona, Felix Millet, trata de llegar a un pacto
con la fiscalía para rebajar las penas a su cliente.
La defensa del responsable del Palau de la Música de Barcelona, Felix Millet, trata de llegar a un pacto con la fiscalía para rebajar las
penas a su cliente. El fiscal y la acusación particular rechazan la prescripción del delito de tráfico de influencias que pedía
Convergencia y Ferrovial.

P.71

PAÍS : Spain
PROGRAMA : MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00
DURADA : 136

Cadena Cope

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Segunda jornada del juicio del caso Palau dedicada
a las cuestiones previas.
Segunda jornada del juicio del caso Palau dedicada a las cuestiones previas. Esta mañana, el fiscal Emilio Sánchez y la acusación
particular de la Federación de Asociacions de Veïns de Barcelona se han opuesto a la prescripción de los delitos contra Daniel Osacar.

P.72

