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La Guàrdia Civil escorcolla la
fundació de Convergència i diversos
ajuntaments
Màxima expectació mediàtica a l'edifici del carrer Casp de Barcelona | L'operació,
relacionada amb el cas Torredembarra, investiga presumptament el pagament
de comissions per part de la constructora Teyco | Els registres també afecten
ajuntaments com els de Figueres, Sant Celoni, Lloret i de Sant Cugat | "Això és
un xou" i una "operació d'Estat", assegura un membre de la direcció de la CatDem
La Guàrdia Civil continua l'escorcoll iniciat a les deu del matí a la seu de la Fundació Catdem,
vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya, al carrer Casp de Barcelona, en una operació
per un presumpte cas de corrupció. Al mateix temps els agents s'han presentat als ajuntaments de
Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni, Figueres i Lloret de Mar on han demanat documentació de
projectes adjudicats a l'empresa Teyco.
Els registres del cos policial estan motivats per un presumpte delicte contra l'administració pública
en el marc de l'operació Petrum II, ordenada pel jutge d'instrucció número 1 del Vendrell, Joan
Bosch Mitjavila. El cas és una derivada de l'operació Petrum sobre corrupció municipal per la qual
estan imputats tres membres de la família Sumarroca i que va suposar la detenció de l'exalcalde
de Torredembarra, Daniel Masagué
(http://www.naciodigital.cat/delcamp/baixgaiadiari/grans/temes/503/tota/informacio/cas/torredemb
arra) . En ambdós casos s'investiguen les presumptes comissions que presumptament va pagar la
constructora Teyco.
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Francesc Sànchez, director de la CatDem, a l'exterior de la seu de la fundació Foto: Pep Martí/Nació Digital

Màxima expectació
La seu de la CatDem està situada a la cantonada del carrer Casp amb Bailén, al districte de
l'Eixample. Tan bon punt ha transcendit la notícia s'hi han acumulat desenes de periodistes alguns han arribat abans que els agents- situats a pocs metres de la porta, custodiada per
diversos guàrdies civils. La resta d'agents han entrat amb caixes buides que han esperat al replà
del pis l'arribada del secretari judicial. El secretari ha estat a la seu fins a quarts de dotze quan ha
marxat mentre continuava l'escorcoll.
Al carrer s'han deixat veure Francesc Sànchez, membre de la direcció de la fundació, i Xavier
Melero, advocat de CDC. "Això és un xou", ha assegurat Sànchez que ho considera una
"estratègia d'Estat". L'advocat, per la seva banda, malgrat no fer declaracions ha dit que el
registre "anava per llarg". D'altra banda, Raül Romeva, cap de llista de Junts pel Sí, ha declarat
que "hi ha hagut qui ha buscat simplement aquesta foto i que es produís en aquest moment"
(http://www.naciodigital.cat/noticia/93165/romeva/hagut/qui/buscat/aquesta/foto/es/produis/aquest
/moment) .
L'operació ordenada pel jutge d'instrucció del Vendrell i la Fiscalia Anticorrupció havia de ser discreta
però tot apunta que el cos policial l'ha filtrat als mitjans. Segons ha pogut saber Nació Digital, es
busquen indicis ja que no tenen cap prova concreta sobre el cas.
David Fernàndez, el fins ara diputat de la CUP al Parlament, s'ha deixat veure per la seu de
CatDem i ha afirmat que "la corrupció no hauria de tapar la guerra bruta de l'Estat, i a la inversa".
D'altra banda, també ha criticat que "hi ha intenció de violentar el cicle electoral". En aquest sentit,
Fernàndez ha assenyalat "l'ús electoralista" de la corrupció "davant les eleccions més importants
del moment".
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La Guàrdia Civil, a l'exterior de la fundació de CDC Foto: Pep Martí/Nació Digital

L'operació es troba sota secret de sumari i també es desenvolupa als consistoris de Sant Cugat,
Lloret de Mar, Figueres i Sant Celoni. En aquest darrer cas els agents han arribat poc després
de les deu del matí, informa Jordi Purtí. A banda de sis guàrdies civils i el representant judicial
també s'hi han presentat l'alcalde i el regidor de Cultura. Francesc Deulofeu, alcalde de Sant
Celoni, ha aclarit que no s'ha tractat d'un escorcoll sinó que s'ha demanat l'expedient de
contractació del Centre de Formació Baix Montseny
(http://www.santceloni.cat/document.php?id=4215di Purtí/BaixMontseny.info) . "Estem fent còpies
perquè quedin a l'Ajuntament i tinguem constància del què s'han emportat", ha declarat a Nació
Digital. Poc després de les dotze del migdia, n'han sortit amb una sola bossa.
A Sant Cugat, per la seva banda, també s'ha entrat a la seu de l'empresa pública Promusa ja
que s'investiga la concessió a Teyco d'una promoció d'habitatge públic. La Guàrdia Civil s'ha
emportat de l'Ajuntament de la localitat l'expedient de l'obra dels pisos protegits de la plaça dels
Rabassaires, adjudicada l'any 2008. Es tracta d'una promoció de 72 pisos de protecció oficial
construïts en època de l'alcalde Lluís Recoder, entre els anys 2008 i 2010. Mercè Conesa,
alcaldessa de Sant Cugat, ha detallat que l'obra es va adjudicar a l'empresa Teyco "en segona
instància", després de diversos problemes sorgits en les dues licitacions anteriors.
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La Guàrdia Civil s'ha endut una sola bossa de l'Ajuntament de Sant Celoni Foto: Jordi Purtí/BaixMontseny.info

https://www.naciodigital.cat/noticia/93155/guardia/civil/escorcolla/fundacio/convergencia/diversos/ajuntaments
Pàgina 4 de 6

La Guàrdia Civil, a l'Ajuntament de Sant Celoni Foto: Jordi Purtí/BaixMontseny.info

Expectació mediàtica a l'exterior de la seu de CatDem Foto: Pep Martí/Nació Digital
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David Fernàndez s'ha apropat a la seu de CatDem. Foto: Jordi Palmer/Nació Digital
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