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Els cervells de la trama Gürtel
assenyalen el finançament il·legal
del PP valencià
Pablo Crespo i 'El Bigotes' apunten directament la cúpula de Francisco Camps
com la responsable dels pagaments en negre | "Jo tenia targeta com qualsevol
empleat del PP per entrar a la seu del carrer Génova", diu 'El Bigotes'

Francisco Correa i Pablo Crespo, dos dels considerats caps de les empreses de la trama 'Gürtel' Foto: ACN

Els cervells de la branca valenciana de la trama Gürtel han aixecat la catifa i han acusat el PP
valencià d'haver-se finançat il·legalment quan estava sota la batuta de l'expresident Francisco
Camps. Tant l'empresari Pablo Crespo com Álvaro Pérez, conegut com El Bigotes, han confessat
que el partit va pagar-los en negre els serveis prestats per a campanyes electorals.
El Bigotes, responsable de la mercantil Orange Market, ha explicat durant el judici aquest
divendres que va ser Camps qui va ordenar a l'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa
que la Gürtel facturés actes de campanya del 2007 i 2008 a altres empresaris. Pérez ha relatat
que ell treballava muntant mítings pel partit, també per a Mariano Rajoy, i que tenia accés a la
seu del carrer Génova dels populars com qualsevol altre treballador quan necessitava anar-hi
per cobrar serveis prestats abans de desplaçar-se a treballar i a viure a València. "Tenia targeta
com qualsevol empleat del PP per entrar a la seu del carrer Génova", ha dit ras i curt.
Abans de la intervenció d'El Bigotes al judici, l'exsecretari d'Organització del PP de Galícia i
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número dos de la trama de corrupció, Pablo Crespo, ha admès els pagaments en negre de
serveis per campanyes electorals a través d'empresaris i l'emissió de factures falses per finançar la
formació popular valenciana sota el lideratge de Francisco Camps.
Crespo ha reconegut el que ja va apuntar Francisco Correa, cervell de la trama: que el PP
valencià els va pagar en diner negre i que la mercantil Orange Market va facturar per actes de
campanya del PP valencià als empresaris que el partit els va indicar. Crespo ha assenyalat
l'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa com el dirigent que va donar instruccions. "A
una reunión amb Costa i Álvaro Pérez, Costa ens va dir que no tenien diners per pagar-nos i que
l'única solució era que cobréssim dels empresaris", ha dit Crespo, que ha insistit que els "diners
no es van declarar" i es van "pagar en efectiu". "El PP era el millor client que tenia Orange
Market", ha dit ras i curt.
"Era fer-ho així o no cobrar", diu l'empersari
Crespo ha desgranat que Costa els va exposar que l'única forma de pagar-los els serveis
prestats durant les campanyes electorals per les empreses de Correa era girant les factures als
empresaris investigats en la causa i que ells van acceptar perquè necessitaven liquiditat per
evitar la fallida. La resposta de Crespo, ha dit, va ser que no els agradava la proposició, però li van
respondre que no hi havia altra alternativa. "Era fer-ho així o no cobrar", ha explicat l'investigat.
"Vaig trucar a Correa per explicar-li exactament què havia passat i vam acceptar fer-ho així
perquè sinó hauríem d'haver fet un concurs de creditors i tancar la companyia perquè en aquell
moment teníem deute vençut dels proveïdors i havíem de pagar els empleats. No era una qüestió
només de benefici", ha explicat Crespo.
Les revelacions de Crespo i les noves informacions que també preveu aportar Álvaro Pérez,
conegut com El Bigotes, acorralen el PP. Especialment després que el president del Consell
d'Estat i exministre José Manuel Romay Beccaría, home de confiança de Rajoy que també va ser
tresorer del PP, reconegués dijous al Congrés que és "evident" que hi ha hagut "alguns casos"
de corrupció i finançament irregular al PP.
Les declaracions acorralen els populars
Una declaració transcendental que se suma a la confessió del cervell confés de la trama Gürtel,
Francisco Correa, a presó des del febrer del 2017, que va reconèixer durant el judici sobre la caixa
B del PP valencià que va rebre 3,4 milions d'euros en diner negre del partit per a la seva empresa
d'organització d'esdeveniments els anys 2007 i 2008. "La iniciativa va ser del PP: si voleu cobrar,
factureu a aquests empresaris", va deixar anar dimarts durant el judici. I va afegir: "Si no ho fèiem
així, havíem de tancar, imagino que als empresaris els haurien obligat també o haguessin tingut
menys adjudicacions".
Caldrà veure l'abast de les declaracions que fan els principals acusats de Gürtel. Dimecres es
va suspendre 48 hores el judici de la branca valenciana del cas Gürtel pel possible canvi
d'estratègia de defensa de Crespo i El Bigotes. La Fiscalia manté que no pactarà de cap manera
amb els acusats, que busquen una rebaixa de les seves condemnes. Els dos gestors de la trama
Gürtel han decidit reconèixer davant de la justícia la mala praxis en el finançament del PP valencià.
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