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Josep Mayoral, després 
de l’entrevista a la plaça 
Porxada de Granollers.

JORDI COTRINA

LLL

El fiscal busca a TV-3 pistes 
del finançament de CDC

AUDIÈNCIA NACIONAL

b Sol·licita al jutge que 
demani a la CCMA 
contractes amb una 
productora implicada

E
l fiscal anticorrupció Jo-
sé Grinda ha pitjat l’ac-
celerador per aclarir 
com més aviat millor un 

nou cas de presumpte finança-
ment il·legal de l’extinta Con-
vergència i en l’epicentre del qual 
hi ha l’exdiputat de Junts pel Sí i 
exalt càrrec del Govern català 
Germà Gordó. La capsa de pando-
ra la va obrir l’empresari Joan Ma-
nuel Parra que va confessar di-
lluns a l’Audiència Nacional que 
l’exconseller li va indicar que per 
cobrar serveis prestats al partit 
acudís a una productora que va 
treballar per a TV-3. El ministeri 
públic va sol·licitar ahir al jutge 
que requereixi a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) els contractes amb aques-
ta productora, Triacom Audiovi-
sual, o amb el seu administrador, 
Oriol Carbó, exgerent de la televi-
sió catalana i la citació del qual 
com a investigat reclama. 

La petició del fiscal es pro-
dueix un dia després que Parra 
detallés davant del jutge José de 
la Mata –que investiga el cas 3%, 
de finançament il·legal de CDC –, 
que va facturar per conceptes fal-
sos a la productora Triacom a fi 
de cobrar els treballs realitzats 

J. G. ALBALAT 
BARCELONA

per a l’extint partit a la cam-
panya de les eleccions del 2010 
al Parlament de Catalunya. En 
total, uns 750.000 euros. L’em-
presari va precisar que Gordò, 
que llavors era secretari del Go-
vern, li va donar aquesta instruc-
ció en una reunió que va situar 
l’abril del 2011. Una segona tro-
bada, el 17 d’octubre, va ser gra-
vada per Parra. El CD es troba en 
mans del magistrat. 

Parra va explicar al togat que 

va ser el productor audiovisual, 
Carbó, qui li va dir que girés les 
factures falses a Triacom amb 
conceptes lligats als programes 
de TV-3 El gran dictat, que es va 
emetre des del setembre del 
2009 fins al gener del 2017, i 
Fisch & chips, del canal infantil de 
la televisió pública catalana 
(2011-2017). 

 
RELACIONS SOTA SOSPITA / Per això el 
fiscal s’interessa ara pels contrac-
tes de la CCMA amb aquesta pro-
ductora, «qualsevol de les seves 
societats participades» i amb Car-
bó o les seves empreses. Però no 
es queda aquí i reclama, a més, 
que s’identifiqui les persones de 
la Corporació que es van relacio-
nar amb el productor. 

No és la primera vegada que 

Carbó es veu immers en un pro-
cés judicial. El juny del 2015, la 
jutge de Barcelona que va ini-
ciar el cas ITV va obrir una peça 
per aclarir els pagaments d’em-
preses seves a Anna Vidal, dona 
de l’exdiputat de CDC Oriol Pu-
jol, i a Sandra Buenvarón, còn-
juge de David Madí, exsecretari 
de comunicació de l’últim Go-
vern de Jordi Pujol. En aquestes 
indagacions, la magistrada va 
demanar a la CCMA els contrac-
tes de Triacom. 

Dos anys després, va arxivar 
el cas per la prescripció del de-
licte de falsedat documental. Es 
dona la circumstància que Car-
bó, Madí i Parra tenen pendents 
un judici en un jutjat de Barce-
lona per col·laborar en una tra-
ma de factures falses. H

b També requereix 
que se citi a declarar 
com a investigat el 
propietari de l’empresa

33 Joan Manuel Parra, dilluns passat, a l’arribar a l’Audiència Nacional.

DAVID CASTRO

La companyia  
audiovisual va realitzar 
per a la televisió catalana 
els programes ‘El gran 
dictat’ i ‘Fish & chips’

tics i líders socials a la presó, 
tot i que tot el tema tingui una 
esfera judicial innegable. 

— Per acabar, i ja sobre política 
espanyola, ¿quina lectura fa que, 
al debat d’investidura, Pedro 
Sánchez no esmentés pràctica-
ment Catalunya? 
— Crec que l’encaix Catalun-
ya-Espanya és un dels proble-
mes polítics més importants i 
actuals; és un tema que s’ha 
d’afrontar. H


