
■ La Fiscalia va demanar al jutge
que investiga el cas  que imputi
l'exgerent de TV Oriol Carbó i re-
quereixi a la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
els contractes subscrits amb la
productora Triacom a fi de desco-
brir si es van girar factures falses
d'actes de CDC a nom seu.

En un escrit Anticorrupció
sol·licita al jutge de l'Audiència
Nacional José de la Mata que re-
quereixi mitjançant un mana-
ment a la Guàrdia Civil una sèrie
de documents a la Corporació per
comprovar si el partit va poder fi-
nançar-se irregularment a través
d'ella. En concret, ha sol·licitat tots
els contractes que la CCMA hagi
realitzat amb Triacom o qualsevol
de les seves societats participades
i aquells signats amb Carbó o amb
qualsevol societat amb la qual
aquest tingués relació.

Finalment, la Fiscalia vol que la
Corporació identifiqui les perso-
nes d'aquest ens que es van rela-
cionar amb Carbó o amb Tria-
com. La petició d'Anticorrupció es
produeix dies després que un em-
presari que va realitzar treballs
per al partit relatius a la campanya
del  revelés que aquests li van
ser abonats amb càrrec a dos pro-
grames de TV, tot això per ordre
de l'exconseller de Justícia Germà
Gordó i a través d'Oriol Carbó.

Joan Manuel Parra
Es tracta de Juan Manuel Parra,
que va assegurar que Gordó - im-
putat en la causa - li va indicar que
l'exgerent de TV li pagaria els tre-
balls per al partit, de diversos cen-
tenars de milers d'euros, a través
de factures falses lliurades a la
productora Triacom, participada
pel propi Carbó.

Després, aquest li va confirmar
-segons l'empresari- que girés les
factures a Triacom amb concep-
tes d'aportació d'aparells audiovi-
suals per als programes de TV

«El gran dictat» i «Fish and chips».
A més de les revelacions, l'em-

presari - que va ser condemnat pel
cas Palau, que va destapar una via
de finançament irregular de CDC
- va aportar una sèrie de docu-
ments, entre ells l'escrit relatant
aquests fets que va presentar da-
vant el jutjat d'instrucció  de
Barcelona, que l'investiga per un
delicte fiscal com a conseqüència
d'aquestes factures falses.

També va lliurar al jutge un
DVD amb la gravació de la reunió
que va mantenir amb Gordó a la
seu de CDC, els albarans que va

girar a aquest partit pels actes que
va fer en la campanya del  i
un llibre dedicat signat per l'ex-
president català Artur Mas.
Aquest empresari va declarar com
a testimoni el mes de març del
 davant De la Mata en el cas
en què investiga la fortuna de la
família Pujol. En la seva declara-
ció, va explicar que va subscriure
un crèdit de  milions de pesse-
tes per a CDC el  perquè
aquest partit li ho va demanar,
operació que va servir per pagar
despeses electorals i en la qual va
figurar com a avalador Jordi Pujol.
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la imputació de l’exgerent 
de TV3 pel cas del 3%
La Fiscalia demana al jutge que sol·liciti tots els contractes que la CCMA
hagi fet amb la productora Triacom per descobrir si es van girar factures
falses per finançar actes de Convergència Democràtica

La Fiscalia vol que s’identifiquin les persones que es van relacionar amb Carbó o amb Triacom. EUROPA PRESS

La petició es
produeix dies
després que un
empresari que va
fer treballs per al
partit revelés que
van ser carregats
a dos programes
de TV3 
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■Un jutge de Barcelona ha obert
una investigació per determinar
si l'exdelegat del Govern a Cata-
lunya Enric Millo va prevaricar
per no intervenir i impedir les cà-
rregues de l'-O, malgrat el càrrec
que ostentava, arran d'una quere-
lla presentada per l'entitat inde-
pendentista Juristes per la Repú-
blica.

En un acte, el jutjat d'instrucció

 de Barcelona acorda admetre
a tràmit la querella contra Millo i
incoar diligències d'investigació
en considerar que els fets relatats
a la mateixa «presenten caracte-
rístiques que fan presumir la pos-
sible existència d'un delicte de
prevaricació».

Juristes per la República va in-
terposar una querella contra Millo
per un delicte de prevaricació per
omissió davant el que consideren
una «no actuació» del llavors de-
legat del Govern a Catalunya, do-
nada la seva condició d'autoritat,
per impedir les càrregues de l'-
O. En la seva declaració com a tes-
timoni en el judici al Suprem a la
cúpula del procés, el passat  de

febrer, Millo va acusar l'expresi-
dent català Carles Puigdemont
d'encoratjar durant l'-O a les
concentracions en punts de vota-
ció per impedir que la policia re-
quisés urnes, davant la qual cosa
es van constituir «muralles de per-
sones» que es van enfrontar vio-
lentament amb els agents. 

Un any de presó per a dos CDRs
En paral·lel, l'Audiència de Barce-
lona va condemnar una parella de
manifestants a sengles penes d'un
any i un any i mig de presó, per
participar en els incidents ocorre-
guts en les protestes de Barcelona
per la detenció de l'expresident de
la Generalitat Carles Puigdemont

a Alemanya.
La sentència condemna tots

dos activistes, que són parella, per
desordres públics i absol a més un
d'ells del delicte d'atemptat a l'au-
toritat del qual l'acusava la Fisca-
lia, que en total li demanava sis
anys de presó per llançar una am-
polla contra la línia policial de la
manifestació.

Per absoldre del delicte
d'atemptat, la sala va valorar que
no hi ha proves que el llançament
de l'ampolla de vidre per part de
l'acusat cap al furgó policial tin-
gués com a finalitat arribar al cap
dels agents allà presents ja que no
hi havia ningú en la seva trajectò-
ria.

Un jutge investiga si Millo va prevaricar 
per no impedir les càrregues de l’1-O
El jutjat d’instrucció admet 
a tràmit la querella de l’entitat
Juristes per la República 
contra l’exdelegat del Govern 
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■El Ministeri de l’Interior va con-
tradir ahir la informació difosa per
la Unitat d’Atenció i Valoració a
Víctimes Afectades per Terroris-
me (UAVAT), que va acusar l’exe-
cutiu espanyol d’haver denegat el
 de les sol·licituds d’atenció
psicològica pels atemptats dels
dies  i  d’agost del . Se-
gons l’associació de víctimes, no-
més  dels  afectats que han
demanat ajuda psicològica han
rebut alguna resposta per part del
Ministeri. La UAVAT havia denun-
ciat prèviament que un  de les
sol·licituds d'afectats pels atemp-
tats, la majoria per atenció psico-
lògica, van ser denegades pel Mi-
nisteri. L'entitat va criticar que les
denegacions «sovint es fonamen-
ten en arguments que no són co-
herents amb els criteris clínics». 

Interior assegura
que ha reconegut
211 víctimes
psicològiques
dels atacs del 17-A
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■El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ha elevat a
un delicte d'agressió sexual la
condemna per abusos que l'Au-
diència de Lleida va imposar a dos
homes per violar per torns a Bós-
sost (Val d'Aran) una dona que no
es va resistir activament ni va ser
sotmesa amb violència. En la seva
sentència, la sala civil i penal del
TSJC estima el recurs de la Fiscalia
i eleva de quatre anys i mig a dotze
anys de presó la condemna per a
cada un dels processats, en tenir
en compte que la víctima va ser
atacada per dos homes en un lloc
solitari sense auxili de tercers.

El TSJC eleva
d’abusos a agressió
sexual una violació
sense resistència
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■La consellera d'Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, Te-
resa Jordà, va anunciar ahir me-
sures per un import de , mi-
lions d'euros contra els danys cau-
sats per l'incendi de la Ribera
d'Ebre, que també va afectar les
comarques de les Garrigues i el
Segrià. En un comunicat, la Con-
selleria va informar que , mi-
lions seran inversions directes del
Departament i  seran préstecs
bonificats, segons va detallar Jor-
dà en una reunió a Flix amb alcal-
des de municipis afectats, Consell
Comarcal i Diputació de Lleida. 

Agricultura anuncia
11,5 milions per
reparar els danys
dels focs de l’Ebre


