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Ribó nega qualsevol relació amb la
trama del 3% i acusa Cs de
«difamar-lo»
El Síndic de Greuges ha comparegut a petició pròpia al Parlament, després que Cs
i el PSC li demanessin explicacions per informacions aparegudes a la premsa

Rafael Ribó, en la seva compareixença al Parlament. | ACN

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha negat aquest dilluns que tingui cap relació amb la trama del
3% ni amb cap dels seus implicats, i ha acusat Cs de "difamar-lo" sobre aquesta qüestió. Ho ha dit
en la seva compareixença en la comissió del Síndic de Greuges al Parlament, en què ha donat
resposta a les informacions periodístiques que van recollir que un dels investigats de la trama del
3% havia pagat a Ribó el viatge a Berlín per veure la final de la Champions del 2015 entre el FC
Barcelona i la Juventus.
Ribó va demanar a finals d'agost comparèixer a la cambra
(https://www.naciodigital.cat/noticia/186407/ribo/demana/compareixer/al/parlament/donar/explicaci
ons/sobre/obsequis) , després que la formació taronja, i també el PSC, li haguessin reclamat
explicacions
(https://www.naciodigital.cat/noticia/185746/psc/reclama/ribo/comparegui/suposats/obsequis/alt/va
lor/patrimonial) a partir d'aquestes mateixes informacions periodístiques.
Ribó ha defensat que es tracta d'un assumpte que té una dimensió "bàsicament personal" i ha
argumentat que tenia entrades per veure aquesta final amb un amic, que al final no hi va poder
assistir, i l'exdiputat de CDC Ramon Camp el va convidar a viatjar a Berlín amb un grup del Barça
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de la comarca del Bages (Barcelona).
"Cap relació" amb els altres membres del viatge
Ha insistit que no coneixia ningú d'aquest viatge, més enllà del camp: "Puc dir categòricament que
jo no tinc cap relació amb ningú que feia aquest viatge. La gran majoria que anaven a l'avió ni els
conec ni en sé els noms. Si els he conegut és perquè els he llegit en els mitjans de comunicació".
A més, el síndic ha carregat contra Cs per utilitzar aquestes informacions per "difamar" contra ell i
ha assegurat que el partit taronja no pretén utilitzar aquest cas per lluitar contra la corrupció, sinó
per atacar-lo.
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