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La defensa
destaca que
Carme Fargas
ha destapat
l’escàndol

‘CAS TURISME’

J. G. ALBALAT
BARCELONA

La viuda de Cogul llegeix
davant el tribunal una
carta de Duran Lleida

«La declaració de Carme Fargas
ha servit per desemmascarar un
possible cas de corrupció políti-
ca», va afirmar ahir en el judici
pel cas Turisme l’advocat Jordi Pi-
na, defensor de la dona de l’exdi-
rector del Consorci de Turisme de
Catalunya, Joan Cogul, que es va
suïcidar a les Filipines el 2003. El
lletrat va recordar que la imputa-
da, per a qui el fiscal demana dos
anys de presó, ha confessat «i això
no és fàcil». Per això, va reclamar
una pena mínima.

El judici pel presumpte desvia-
ment de gairebé un milió d’euros
del Consorci de Turisme va fina-
litzar ahir a l’Audiència de Barce-
lona amb l’oferiment de l’última
paraula als acusats. Dels 12 impu-
tats, només es va aixecar del banc
Fargas, que va llegir al tribunal
una carta de condol que li va re-
metre el president del comitè de
govern d’Unió Democràtica, Jo-
sep Antoni Duran Lleida, i en què
aquest admet que «injustament»
el partit els havia «condemnat
abans de fer-ho la justícia».

L’advocat de Fargas va reviure
en el seu informe la mort de l’ex-
director del consorci. «Cogul ha
pagat amb la pena més alta, que
és la seva pròpia vida», va assegu-
rar. Va afegir que la seva dona ha
patit «les elucubracions» i els dub-
tes que es van llançar sobre el
suïcidi. Aquest lletrat va admetre
que quan Cogul es va suïcidar
«potser ens vam equivocar i no
ens vam explicar bé», i va afegir:
«Les acusacions han evitat en els
seus informes dir que és mort. Jo
sí que ho he de dir, perquè l’hi
dec a una nena de 9 anys, la seva
filla, que creu que el que s’està
jutjant és si el seu pare és mort».

L’advocat va explicar que, ar-
ran de la «crisi del 3%», la Genera-
litat va canviar de postura i va re-
nunciar a arribar a un acord amb
els acusats, que estaven disposats
a acceptar una pena menor. «La
Generalitat buscava en el judici
un rendibilitat política», va dir.

POLITITZACIÓ / Els advocats de la
resta dels acusats, la majoria mili-
tants d’Unió, van demanar penes
menors o l’absolució. Alguns
d’ells van denunciar que el fiscal
i les acusacions havien «politit-
zat» el procés judicial i que a l’ho-
ra de demanar penes s’havia dife-
renciat entre «acusats bons i do-
lents». L’advocat de Víctor Loren-
zo Acuña, exconcunyat del dipu-
tat Josep Sánchez Llibre, va defen-
sar que no hi ha proves que els di-
ners desviats haguessin anat a pa-
rar a Unió.H

La plataforma antinacionalista
anima a constituir un partit

PRESENTACIÓ DEL MANIFEST CRÍTIC AMB LA POLÍTICA CATALANA

b

JOSEP TORDERA
BARCELONA

Boadella, un dels
promotors, revela
que ha rebut
amenaces de mort

E
ls promotors del manifest
crític amb el nacionalisme
català, que es va presentar
oficialment ahir, van reite-

rar que «Catalunya pateix un dèficit
democràtic». Per aquest motiu –asse-
guren– és necessària la creació d’un
nou partit que s’oposi als postulats
nacionalistes que, segons el seu pa-
rer, assumeixen en l’actualitat totes
les forces parlamentàries. Segons els
firmants del manifest, aquest nou
partit s’hauria d’identificar «amb la
tradició il.lustrada, la llibertat dels
ciutadans, els valors laics i els drets
socials».

«UNIVERS DE FICCIÓ» / El grup impul-
sor del document, en què hi ha es-
criptors, periodistes, professors uni-
versitaris i artistes com Albert Boa-
della, José Vicente Rodríguez, Ana
Nuño, Teresa Jiménez, Ferran Tou-
tain, Pons Puigdevall, Francesc de
Carreras, Arcadi Espada, Félix de
Azúa, Ivan Tubau, Carlos Trias, Félix
Ovejero i Xavier Pericay, cap d’ells
militant de cap partit, va anunciar
que faran una presentació pública
del text el dia 21.

Segons els promotors, Catalunya

viu immersa en un «univers de fic-
ció». En concret, acusen el PSC de
«reproduir» la línia nacionalista
mantinguda per CiU en els seus 23
anys de govern, en lloc de lluitar
pels «drets de la ciutadania».

Els últims dies s’hi han afegit fins
a 200 firmants més, entre ells els es-
criptors Javier Pérez Escohotado,
Cristina Peri Rossi, Lluís Maria Todó,
Ignacio Vidal-Folch i Ramón de Es-
paña; l’editora Beatriz de Moura; el
filòsof Eugenio Trias i el músic Al-
fonso Vilallonga. No tots s’integra-
ran en el partit que anuncien. De Ca-
rreras va explicar ahir que es pot
comparar la plataforma amb orga-

nitzacions com Ja N’hi ha Prou i, per
tant, no seran els seus membres els
que creïn la força demanada.

D’entrada, la primera mesura
anunciada és la creació de la web
ciutadansdecatalunya.com, que tindrà
la missió d’obrir el debat sobre la si-
tuació a Catalunya.

«HEREUS DE LA IL.LUSTRACIÓ» / Tubau
–que va descriure els promotors del
text com «uns hereus de la Il.lustra-
ció»– i De Azúa van qualificar ERC
d’«extrema dreta catalana». De Azúa,
així mateix, va assegurar que «mol-
tes» persones han optat per no adhe-
rir-se encara al document, convençu-

des que, si ho fan, patiran re -
presàlies.

Per la seva part, Boadella va expli-
car que fa un mes va denunciar a la
policia haver rebut una amenaça de
mort a través d’internet. El director
teatral, que ha militat al CDS i el
PSC, va explicar que va circular per
la xarxa una imatge de la Moreneta
amb un fusell i amb el punt de mira
al seu cap. «Ni en l’època de Franco
m’havia passat això», va dir.

PSC, ERC i ICV han desqualificat
el manifest. CiU el va atribuir als «er-
rors» dels socialistes i el PPC. Els po-
pulars creuen que la iniciativa aju-
darà a fomentar el debat.H

DANNY CAMINAL

33 D’esquerra a dreta, drets: Rodríguez, Tubau, Toutain, Teresa Jiménez, Carlos Trias, Puigdevall i De
Carreras; asseguts: Ana Nuño, Pericay, Ovejero, De Azúa, Boadella i Espada.


