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ERC reclama que el CNI aclareixi si
va pagar pel silenci d'amants de
Joan Carles
Rufián i Tardà reclamen que es constitueixi ?de manera urgent? la comissió de
secrets oficials del Congrés per esclarir si Bárbara Rey i Corinna van rebre
recursos dels fons reservats

El rei Joan Carles en una plaça de toros. Foto: Europa Press

El grup d'ERC al Congrés ha demanat a través d'una proposició no de llei que s'aclareixi si el CNI
va fer pagaments amb càrrec als fons reservats
(http://www.naciodigital.cat/noticia/123585/cni/va/comprar/silenci/dels/afers/barbara/rey/amb/joan/
carles/amb/fons/reservats) per preservar la reputació de la Casa Reial i, en concret, del rei emèrit,
Joan Carles I. Es refereix a una informació segons la qual aquest organisme va comprar amb
diner públic el silenci de l'amant del monarca, Bárbara Rey. Igualment, segons una altra
informació
(http://www.naciodigital.cat/noticia/124208/entorn/fernandez/diaz/amenaca/cni/casa/reial/amb/rev
elar/detalls/cas/corinna) , l'entorn de Jorge Fernández Díaz amenaça el CNI i la Casa Reial amb
revelar els detalls del "cas Corinna" i fer públiques "interioritats inconfessables" de la relació entre
Joan Carles i l'aristòcrata alemanya, així com detalls dels presumptes pagaments que ella hauria
rebut també a canvi del seu silenci.
Els republicans també han registrat una bateria de preguntes al govern espanyol sobre
l'existència d'aquestes pràctiques i han sol·licitat la compareixença en comissió del director del CNI,
Félix Sanz Roldán, i del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza. La proposició, que signen
el portaveu del grup, Joan Tardà, i el portaveu adjunt, Gabriel Rufián, demana també que
s'informi anualment a la comissió de secrets oficials de la destinació de les despeses efectuades
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amb càrrec a aquests fons i que es justifiquin.
El grup d'Esquerra ha instat el govern de l'Estat a "no autoritzar" l'ús de fons reservats per
"cobrir amb pagaments la reputació de personatges públics". Així, el partit pretén que es clarifiqui
la veracitat de les informacions periodístiques que apunten que el CNI hauria obert comptes
bancaris en institucions de Luxemburg per "fer pagaments amb fons reservats a canvi de silenci
en assumptes relacionats amb la Casa Reial", ha assenyalat Tardà.
Que es constitueixi la comissió de secrets oficials sense vetos
El portaveu d'ERC al Congrés ha reclamat aquest dimarts que es constitueixi "de manera
urgent" la comissió de secrets oficials del Congrés, arran de l'aparició d'informacions "alarmants i
escandaloses respecte a altes institucions de l'Estat". Igualment, Tardà ha desitjat que aquest cop
"no es vetin els republicans" en aquesta comissió.
En relació amb la Casa Reial, Esquerra Republicana ja va registrar el 23 de gener una proposició
no de llei sobre el control dels viatges de Felip VI en què de forma expressa demanava "evitar
atorgar funcions comercials al Rei en els seus viatges oficials". La mateixa proposició demana que
hi hagi informació prèvia i posterior en la comissió d'Exteriors d'aquests viatges i que s'elabori un
informe anual consultable al portal de transparència.
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