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Treviño: “Jahetornatels
10.000eurosde la targeta”
Mascarell avala l’actuació fulminant de L’Auditori

Oriol Pérez Treviño

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Oriol Pérez Treviño va dir ahir
que se sent “tranquil” respecte a
l’acusació de presumptamalver-
sació de fons públics en què hau-
ria incorregut com a director ge-
neral de L’Auditori en utilitzar
per a consum privat la targeta
de crèdit que l’equipament va
posar a la seva disposició. Con-
sorci i Orquestra van acceptar di-
lluns la seva renúncia en consi-

derar que havia fet “ús indegut"
de la targeta –uns 10.000 eu-
ros–, fet que havia generat una
“pèrdua de confiança”. Tanma-
teix, Pérez Treviño nega haver
incorregut en malversació i diu
haver ingressat ja els 10.000 eu-
ros en el compte de L’Auditori.
“Demà (per avui) els haurien de
tenir a la seva caixa”.
“Quan el director de serveis

del consorci em va comentar
que hi havia unes despeses a la
targeta per les quals podria estar
incorrent en malversació, vaig
sentir que davant lamínima pos-
sibilitat de sospita havia de pre-
sentar la dimissió, cosa que vaig
fer. I ràpidament va ser accepta-
da”, afirma el musicòleg. “Però
em va sorprendre que no m’ad-
vertissin abans que aquest tipus

de despesa no havia de ser carre-
gada en aquest compte. En cap
moment no he volgut malver-
sar”, va assegurar.
En fonts de les administra-

cions implicades en la gestió de
L’Auditori s’assenyala que la na-
turalesa dels càrrecs no justifi-
cats a la targeta de crèdit de Pé-
rez Treviño no deixa lloc a dub-
te sobre la necessitat de proce-
dir a una destitució immediata.
“És una situació que lamentem
molt, però també posa en relleu
que L’Auditori i el seu consell
d’administració ha estat molt
acurat, i quan ha trobat una cosa
que li ha semblat improcedent i
incorrecta, simplement ha ac-
tuat”, va manifestar ahir el con-
seller de Cultura, FerranMasca-
rell. “Crec que ha pres una deci-
sió rigorosa i espero que en els
propers dies elmateixConsell fa-
ci una proposta de com resoldre
el problema de cara al futur”.
El directiu destituït, tanma-

teix, apunta, sense voler entrar
en detalls, que les despeses esta-
rien relacionades amb la seva ac-
tivitat professional. “Demà (per
avui) s’aclarirà tot”, va afegir.
El Consorci de L’Auditori i

l’Orquestra han obert un expe-
dient informatiu per aclarir els
fets.c

“Davant la mínima
acusació de
malversació havia de
dimitir”, assegura
l’exdirector

MARC ARIAS

M. CHAVARRÍA Barcelona

Les diferències entre el comitè
d’empresa i la direcció del Li-
ceu, que fa uns dies eren insal-
vables, han donat pas en les últi-
mes hores a una situació en la
qual no es pot descartar un
acord immediat. Encara que no
s’exclou en absolut la possibili-
tat que el comitè tiri endavant
les seves mobilitzacions a favor
d’una vaga durant les respresen-
taciones de La bohème, tampoc
no es descarta que l’acord entre
empresa i treballadors fructifi-

qui i es recuperin alguns espec-
tacles que han estat anul·lats
per l’Expedient de Regulació
d’Ocupació temporal.
En els mitjans sindicals no es

descartava ahir que el segon pe-
ríode de l’ERO pugui arribar a
cancel·lar-se i que, en cas de ser
així, es recuperi el títol de De-
bussy Pélleas et Mélisande.
“Tant de bo”, manifestava el

portaveu del comitè, Manuel
Martínez. “Estariamolt bé anar
a l’assemblea [prevista per a
aquest migdia] amb una bona
notícia”.
Segons el comitè, l’empresa

va trucar durant el matí d’ahir
“de manera gentil”. “Sembla
que se l’estan mirant amb més
atenció; somoptimistes”, va afe-
gir Martínez. En cas de no
arribar avui a un acord, el comi-
tè proposaria a l’assemblea
general de votar a favor de la va-
ga (no s’ha de confondre una va-
ga convocada en assemblea
amb un preavís presentat a
Treball, que és tot el que demo-
ment havia tramitat el comitè).
En cas contrari, es descon-
vocaria immediatament atura-
da per a totes les funcions de
La bohème.
Aquest últim marc d’acord

significaria que l’empresa ha ac-
cedit a cancel·lar l’ERO tempo-
ral i que es treballaria per recu-
perar alguns espectacles.
A canvi, els treballadors

haurien accedit a part a les
exigències empresarials, entre
les quals s’inclouen la reducció
salarial i de plantilla, la flexi-
bilitat laboral i el cobrament
del cent per cent de la Segu-
retat Social només a partir del
tercer mes de baixa per ma-
laltia.c

El comitèd’empresa
i la direcciódel Liceu
apropenposicions

Les dues parts en
conflicte negocien
avui sense que pugui
descartar-se un
acord sobre l’ERO


