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Fuentes, Hernando i Mulleras,
imputats per l'intent d'homicidi
d'Anglada
Els tres dirigents de PxC declaran dijous al jutjat de Vic, en un cas amb detalls
propis d'una novel·la negra

Joan Carles Fuentes, atenent els mitjans de comunicació, a Vic. Al seu darrere, Robert Hernando. Foto: Adrià
Costa

Joan Carles Fuentes (http://www.naciodigital.cat/osona/noticies/etiqueta/Joan+Carles+Fuentes) ,
regidor i actual portaveu de PxC a l'Ajuntament de Vic; Robert Hernando
(http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/40334/nou/lider/plataforma/model/fn/le/pen) , secretari
general i home fort del partit des de l'expulsió de Josep Anglada de la formació,
(http://www.naciodigital.cat/osona/grans/temes/297/crisi/pxc) i Ignasi Mulleras, portaveu de PxC
a l'Ajuntament d'Olot, havien de declarar aquest dijous, 15 de gener, a partir de les 11 del matí, al
jutjat de Vic en qualitat d'imputats en la querella per temptativa d'homicidi i de danys i lesions
(http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/44006/sembli/accident) contra Josep Anglada. La vista
s'ha posposat fins a la setmana que ve, en dues sessions, dilluns i divendres, a causa de
problemes administratius i tècnics.
La conxorxa hauria consistit en provocar un accident de trànsit, per tal d'apartar la presumpta
víctima, Josep Anglada, (que és qui ha presentat la querella) de les properes eleccions
municipals. Les proves són contundents, ja que s'han enregistrat les converses.
La trama té connotacions d'autència novel·la negra. Segons Anglada, "la conspiració va ser
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proposada a un antic membre repescat de PxC, Francesc Bueno, a qui se li va proposar ser la
persona que facilités l'atemptat contra Anglada". El pla es va estendre llavors a Albert Solà
Jiménez, molt conegut perquè té posada una demanda perquè se li reconegui que és fill del rei
Joan Carles I. Tots dos havien de portar a sopar Anglada al restaurant El Roquet de Tavèrnoles,
el dijous 13 de novembre, i l'havien d'emborratxar. Un cop sortís de l'establiment, en estat ebri,
Anglada havia de patir un accident amb el cotxe, en topar amb un camió que l'hauria tret de la
carretera. El conductor del camió també hauria format part de la conxorxa.
El primer objectiu era que el Mossos, en desplaçar-se al lloc del sinistre, trobessin Anglada amb
una taxa d'alcohol per sobre de la permesa. A efectes pràctics, això hauria suposat la seva
inhabilitació com a polític i no s'hauria pogut presentar a les eleccions municipals de Vic, el maig
de 2015.
El salt qualitatiu de la querella es produeix en unes declaracions de Fuentes, les quals, segons
fonts properes a l'acusació, també van quedar enregistrades. Bueno hauria recriminat a Fuentes
que, amb aquest pla, la vida d'Anglada podria córrer perill, ja que l'accident s'hauria produït al
costat d'un barranc. Fuentes va respondre, sempre segons aquestes fonts: ?I què? Que es mori.
Si no ja ho faré jo?.
Bueno i Solà, en comptes de tirar endavant l'acció criminal, van destapar la trama i ho van explicar
a Anglada, en una trobada el passat 5 de novembre a Vic. Tots dos van decidir simular que
tiraven el pla endavant per evitar que l'encarreguessin a algú altre amb menys miraments i que
es posés en pràctica.
Fuentes, posteriorment i un cop destapada tota la conxorxa, va qualificar la querella com a
"mentida" i va desgranar la "incongruència" de les acusacions
(http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/44052/fuentes/prop/he/estat/disparar/sser/viu/estat/patit
os/feria) . Per la seva banda, Hernando va negar qualsevol implicació en el cas
(http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/43988/acusats/intent/homicidi/anglada/son/joan/carles/fu
entes/robert/hernando) i la va qualificar com fruit de ?la capacitat inventiva d'Anglada, de ciència
ficció?. I va afegir: ?Ja no sap què fer per cridar l'atenció?.
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Josep Anglada i Joan Carles Fuentes, moments abans de començar un judici. Foto: Adrià Costa
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