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Mas retreu al PSC que la Caixa li va
perdonar un deute de set milions
d'euros en crèdits
El lÃ-der de ConvergÃ¨ncia i UniÃ³, Artur Mas, ha afirmat que quan el tripartit va arribar a la
Generalitat l'any 2004 va passar un fet â€œsorprenentâ€•, i Ã©s que una entitat financera, â€œva perdonar al
PSC mÃ©s de 7 milions d'euros. I va ser una caixa que estÃ tutelada per la Generalitat i el
Parlament.Â Ã‰s legal. Un altra exemple. L'Obra Social de Caixa Catalunya, presidida pel senyor.
NarcÃ-s Serra, ha estat finanÃ§ant la fundaciÃ³ del PSC. TambÃ© Ã©s legal perÃ² en el terreny de la
legitimitat i l'Ã¨tica no ho sÃ©â€•.
Â En aquest debat sobre l'Ã¨tica,Â Mas tambÃ© hi ha inclÃ²s als mitjans de comunicaciÃ³ perquÃ¨ â€œno
es dediquin a desinformarâ€• perquÃ¨ en aquesta qÃ¼estiÃ³ â€œs'han dit moltes mentides com, per
exemple, que s'ha pagat amb diner negreâ€•.

En una entrevista a Els Matins de Josep Cuní a TV3, Mas ha reclamat ?coherència? als que
parlen sobre ?ètica? per intentar fer veure que la Fundació Trias Fargas i Convergència no han fet
les coses bé arran del cas Millet i el Palau de la Música. Davant del debat sobre ?legal o
legítim?, Mas ha afirmat que ?ara sembla que tot el que es feia al palau era il?legal o pecaminós?.
En aquest sentit, ha recordat que ?durant molts anys hi havia reconeixement general que les
coses es feien bé? i ha recordat que encara no fa tresmesos, el juliol passat, el tinent d'Alcalde
de l'Ajuntament de Barcelona, Carles Martí, del Partit dels Socialistes, ?feia grans elogis del Sr
Millet i per això se li donava la Medalla. Estem parlant del juliol d'aquest any?.
Artur Mas considera que ?la temperatura i l'aprofitament electoral? d'aquest cas és ?molt alt?,
fins i tot el PSC ?només parla d'això en les seves rodes de premsa?. Mas conclou que ?l'any que
ve hi ha eleccions i el PSC s'ha agafat a això per desgastar CiU?.
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