
La Fiscalia va demanar al jutge
que investiga el cas 3% que imputi
l’exgerent de TV3 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 2010 revelés que aquests li van
ser abonats amb càrrec a dos pro-
grames de TV3, tot això per ordre
de l’exconseller de Justícia Germà
Gordó i a través d’Oriol Carbó.
Es tracta de Juan Manuel Parra,
que va assegurar que Gordó - im-
putat en la causa - li va indicar que
l’exgerent de TV3 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 TV3
«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 do-
cuments, entre ells l’escrit relatant
aquests fets que va presentar da-
vant el jutjat d’instrucció 23 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 2010 i

un llibre dedicat signat per l’ex-
president català Artur Mas.
Aquest empresari va declarar
com a testimoni el mes de març
del 2018 davant De la Mata en el
cas en què investiga la fortuna de
la família Pujol. En la seva decla-
ració, va explicar que va subscriu-
re un crèdit de 150 milions de pes-
setes per a CDC el 2000 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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Anticorrupció
demana imputar
l’exgerent de TV3
pel cas del 3%
La Fiscalia demana al jutge que sol·liciti els
contractes que la CCMA hagi fet amb la productora
Triacom per descobrir si es van girar factures falses 
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Exterior de les instal·lacions de TV3, a Sant Joan Despí

El president del Govern en fun-
cions, Pedro Sánchez, començarà
a reunir-se «demà mateix» amb
col·lectius de la societat civil per
elaborar amb ells una proposta
programàtica i, posteriorment,
presentar-la a Unides Podem per
intentar aconseguir amb ells un
acord de govern «a la portugue-
sa», és a dir, en el qual els «morats»
donin suport al seu govern des de
fora.

Així ho va avançar el mateix
Sánchez en una carta dirigida a la
militància del PSOE, recollida per
Europa Press. «Volem construir
Govern», afirma, i per això es reu-
nirà amb col·lectius com associa-
cions feministes, ecologistes,
agents socials i agrupacions del
tercer sector «perquè puguin
col·laborar en la creació d’un es-
pai comú per aconseguir un Go-
vern progressista». El seu objectiu
és aconseguir amb Unides Podem
«un acord de caràcter programà-
tic vinculat amb la societat civil»
que es materialitzi seguint el mo-
del de Portugal o de Dinamarca,

on «governen partits socialdemò-
crates com a forces més votades
però comptant amb el suport ex-
tern de forces progressistes».

Així, diu, «garanteixen no no-
més l’estabilitat política, sinó tam-
bé el compliment d’un programa
de govern consensuat des de l’es-
querra». Sánchez es mostra con-
vençut que aquesta «és una fór-
mula útil per abordar els reptes
que té per davant» el país i «la mi-
llor alternativa al bloqueig en el
qual altres actors, de forma irres-
ponsable, estan decidits a mante-
nir a Espanya».

El secretari d’Acció de Govern
de Podemos, Pablo Echenique, ha

respost a la carta de Sánchez que
un govern «a la portuguesa» sig-
nifica «acaparar el 100 per cent del
poder sense negociar».

En un missatge en el seu comp-
te de Twitter, Echenique assenya-
la que, per entendre millor la carta
de Sánchez, quan aquest diu que
vol un acord programàtic amb
Unides Podemos que possibiliti
un Govern dels socialistes «a la
portuguesa», això significa que
vol el 100 per cent del poder «en-
cara que estigui lluny de la majo-
ria absoluta». 

D’aquesta forma, el partit mo-
rat tanca la porta a valorar aquest
nou moviment dels socialistes.
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Sánchez vol pressionar Podemos
amb l’aval de col·lectius socials
Podemos respon a la
carta de Sánchez: «Vol
acaparar el 100% del
poder sense negociar»
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El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez

El candidat del Partit Socialista,
Javier Lambán, va ser escollit ahir
president d’Aragó en obtenir 36
vots a favor del total de 67 diputats
que conformen el Parlament au-
tonòmic, i supera així la majoria
absoluta, gràcies al suport de cinc
grups, mentre que ha rebut 31
vots en contra. Li han donat su-
port els 24 diputats del PSOE, els
cinc de Podem, tres de Chunta

Aragonesista, tres més del Partit
Aragonès i un d’Esquerra Unida,
mentre que han votat «no» els 16
diputats del PP, els 12 de Ciuta-
dans i els tres de Vox. Aquesta vo-
tació és fruit de l’acord d’investi-
dura i governabilitat subscrit en-
tre el PSOE, Podem, CHA i PAR,
així com del pacte assolit pels so-
cialistes amb IU. Les quatre pri-
meres formacions formaran un
govern de coalició.
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Lambán, president aragonès
amb el suport de 5 formacions

La militància d’EH Bildu ha do-
nat suport a l’abstenció dels par-
lamentaris de la formació abert-
zaleper possibilitar la investidura
de la candidata del PSN, María
Chivite, com a presidenta del Go-
vern de Navarra. En la consulta
vinculant que va convocar la for-
macióabertzale, un 75 per cent ha
votat a favor de l’abstenció i un 25
per cent han votat a favor que es
voti en contra en la investidura.
Han votat 1.999 militants del total
de 2.600 persones que podien fer-
ho. D’aquesta manera, María Chi-
vite té per a la seva investidura el

suport de PSN, Geroa Bai, Podem
i Izquierda-Ezkerra, i amb la ne-
cessària abstenció d’EH Bildu. El
debat d’investidura començarà
avui a les 12 hores amb la inter-
venció de la candidata socialista i
continuarà a la tarda amb la inter-
venció dels grups. Està previst que
a les 20.30 hores es produeixi la
primera votació, en la qual és ne-
cessària la majoria absoluta, que
Chivite no aconseguirà. Per tant,
haurà d’esperar a la segona vota-
ció, que es farà 24 hores després i
en la qual en tindrà prou amb la
majoria simple per ser investida
presidenta.
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La militància de Bildu aprova
l'abstenció en la investidura
del PSOE a Navarra


