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Aguirre es desvincula de la trama
Gürtel però admet sobrecostos en
actes institucionals
L'expresidenta de la Comunitat de Madrid revela que l'extresorer del PP Álvaro
Lapuerta la va advertir en presència de Rajoy sobre irregularitats urbanístiques |
Lamenta gairebé entre llàgrimes la detenció d'Ignacio González: "Si és culpable
seria un pal veritablement rellevant"

Esperanza Aguirre sortint del judici del cas Gürtel | Europa Press

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre s'ha desvinculat aquest dijous de la
trama Gürtel
(http://www.naciodigital.cat/noticia/117117/cinc/claus/seguir/judici/cas/gurtel/despr/citacio/rajoy?rlc
=a1) en el judici contra la xarxa de finançament presumptament il·legal del PP a l'Audiència
Nacional espanyola. I ho ha fet declarant -en qualitat de testimoni- que mai va conèixer Francisco
Correa (http://www.naciodigital.cat/noticia/118260/francisco/correa/grum/hotel/don/vito) ,
considerat el capitost de la trama. "Jo no sabia qui era el senyor Correa, ni molt menys si tenia
empreses, mai he parlat amb ell", ha manifestat.
A més a més, al principi de la seva compareixença ha afirmat que no s'ocupava "en absolut" de
la "logística dels actes" organitzats per empreses de Correa. L'expresidenta, tanmateix, ha admès
que actes institucionals als quals va assistir es podrien haver pagat a sobrecost. "Que es van
cobrar en excés? No dic jo que no, però els actes es van celebrar", ha assegurat, negant, així, que
es paguessin actes ficticis com en canvi sosté la Fiscalia.
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"López Viejo no era de la meva confiança"
L'actual portaveu del PP a l'Ajuntament de Madrid també s'ha desmarcat d'Alberto López Viejo,
ex-mà dreta seva i per a qui el ministeri públic demana 46 anys de presó per haver col·laborat amb
Correa, segons aquest últim va assenyalar en la seva declaració
(http://www.naciodigital.cat/noticia/117711/correa/reconeix/va/pagar/comissions/barcenas/alts/carr
ecs/pp) l'octubre passat. "No era de la meva confiança", ha defensat Aguirre malgrat que va ser
conseller de la Presidència en la seva època al capdavant de la Comunitat de Madrid.
Ha negat també que López Viejo decidís a quins actes havia d'assistir com a presidenta. "Ho
decidia jo en base a qüestions polítiques i d'oportunitat", ha insistit diverses vegades. I ha recordat
que el va conèixer perquè organitzava actes del PP a nivell estatal.
L'expresidenta de la Comunitat de Madrid ha precisat que López Viejo s'encarregava de la
contractació de les empreses i que li va amagar informació. Arran d'un reportatge de la revista
Interviú que el 2005 ja apuntava l'existència de la trama Gürtel, López Viejo li va dir que ja no es
contractava més amb Easy Concept, societat de Correa, i li va enumerar moltes altres
empreses. Però ha afegit que no li va dir que aquestes altres companyies també eren propietat de
Correa.
Rajoy també va ser advertit
Al final de la seva declaració, Aguirre ha revelat que l'extresorer del PP Álvaro Lapuerta la va
advertir en presència del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que dos municipis
madrilenys, Arganda del Rei i Majadahonda, tenien la intenció de treure a concurs públic
parcel·les a un preu superior al de mercat.
L'expresidenta ha insistit que ella va destapar la trama Gürtel "sense saber-ho" quan Lapuerta la
va citar al seu despatx per advertir-la sobre les irregularitats que es estaven cometent a
Majadahonda i Arganda del Rei per les seves intencions de treure a concurs públic una parcel·la
amb un preu fix que no constés en els plecs d'adjudicació.
Sobre aquesta reunió, ha considerat "normal" que tant Rajoy, que també ha estat citat com a
testimoni
(http://www.naciodigital.cat/noticia/129428/rajoy/haura/declarar/testimoni/judici/cas/gurtel?rlc=a1)
, com Lapuerta li consultessin, en qualitat de líder del PP madrileny, els detalls sobre el plec de
condicions de contractacions en ajuntaments madrilenys, descartant que es tractés de qüestions
tècniques, sinó més aviat polítiques.
Afectada per la detenció d'Ignacio Gonzàlez
La compareixença judicial d'Aguirre ha coincidit amb l'"Operació Lezo", que dimarts va suposar la
detenció de qui va ser el seu número dos, el també expresident madrileny Ignacio González
(http://www.naciodigital.cat/noticia/129491/detingut/expresident/madrileny/ignacio/gonzalez/opera
cio/anticorrupcio?rlc=a1) . A la sortida de l'Audiència Nacional espanyola, els periodistes li han
preguntat per aquest operatiu de la Guàrdia Civil contra el presumpte finançament il·legal del PP i
ha expressat gairebé entre llàgrimes que si es demostra que González és culpable seria "un pal
veritablement molt, molt, molt dur".
"Si Ignacio González és culpable dels delictes dels quals presumptament se l'acusa, perquè no
cal oblidar que la peça segueix sent secreta, per a mi que he posat la meva confiança en ell durant
tantíssims anys és un pal veritablement molt, molt, molt rellevant ", ha dit. "I si no ho és, estic
commocionada pel calvari que està passant i que li queda per passar perquè la Justícia és molt
lenta", ha afegit.
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Aguirre ha indicat que el "fons de l'assumpte és una empresa que el Canal va comprar al Brasil
l'any 2013" i ha volgut "deixar clar" que quan ella va ser presidenta de la Comunitat, fins a
setembre de 2012, "mai" va voler que "Canal i el Metro estiguessin en cap contracte o adjudicació
a l'estranger ". "Al llarg de tota la meva vida he buscat la millor utilització dels diners del
contribuent, el servei públic i mai ningú m'ha pogut acusar d'haver fet alguna qüestió incorrecta i,
per tant per a mi, el d'Ignacio González, seria molt lamentable" , ha assenyalat a punt de plorar.
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