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Felipe González i Aznar podrien comparèixer
a la comissió d’investigació sobre el ‘cas
Pujol’

ICV-EUiA demanarà la compareixença a la comissió sobre el frau
fiscal, que estudiarà el ‘cas Pujol’, dels expresidents del Govern
espanyol Felipe González i José María Aznar. Segons ha pogut
saber en primícia CRÍTIC, la llista proposada pels ecosocialistes
inclou també tota la família Pujol, els fiscals Mena i Villarejo i
l'expert en frau fiscal Hervé Falciani.

Sergi Picazo

ICV-EUiA demanarà la compareixença a la comissió sobre el frau fiscal, que estudiarà el cas Pujol,
dels expresidents del Govern espanyol Felipe González i José María Aznar, segons ha pogut saber en
primícia CRÍTIC. Seria el primer cop en la història que dos màxims mandataris espanyols
compareguin al Parlament de Catalunya en una comissió d’investigació. Fonts parlamentàries
ecosocialistes consideren “probable” que Aznar i González acceptin el repte d’acudir amb
l’objectiu de carregar contra el pujolisme i, de retruc, contra el sobiranisme. Però el portaveu d’ICV-
EUiA, Marc Vidal, deixa clar que el seu testimoni és important perquè “les estructures de l’Estat
havien de conèixer les activitats dels Pujol si es va produir alguna cosa estranya durant els
anys del seu Govern”.

ICV-EUiA necessita els vots a favor de la majoria de la comissió, és a dir, que necessitarien sumar
el suport d’almenys CiU, el PP o el PSC a més dels ja previsibles vots a favor d’ERC, de
Ciutadans i de la CUP. Si se cita una persona i el seu àmbit competencial és Catalunya, té
l’obligació d’anar-hi. Així va passar amb la comissió sobre les caixes on va comparèixer fins i tot
l’expresident de Bankia i exministre d’Economia Rodrigo Rato. Legalment, si algú s’hi nega, pot ser
sancionat. La persona reclamada per una comissió d’investigació només pot negar-s’hi al·legant que
el seu àmbit de competències no era Catalunya ni la lluita contra el frau fiscal.

La comissió sobre el cas Pujol i “les diverses modalitats de frau, evasió fiscal i pràctiques de
corrupció política”, que presidirà el diputat de la CUP David Fernàndez, es constituirà aquest
dilluns al migdia al Parlament. La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, convocarà els
grups per iniciar el tràmit de la creació. En un termini de 15 dies hauria de tenir lloc la primera
sessió per aprovar el pla de treball, que inclou la llista de compareixences. La llista, el calendari i els
documents que es reclamaran s’aprova per votació de la majoria en la primera sessió de la comissió.

Des de Villarejo fins a Falciani
Segons ha pogut confirmar CRÍTIC, ICV-EUiA també demanarà que hi comparegui tota la família
de Jordi Pujol: des del president fins a la seva dona, Marta Ferrusola, passant per la
majoria dels fills que han estat afectats directament o indirectament per alguna polèmica
financera en els últims anys. Un dels objectius principals de l’estratègia dels ecosocialistes serà
analitzar a fons el cas Banca Catalana, ja que el consideren “la mare dels ous”. Per això demanen la
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presència de l’exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo i de l’exfiscal en cap del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya José María Mena.

Fonts d’Iniciativa també admeten que es plantegen convocar Macià Alavedra, Lluís Prenafeta i,
fins i tot, Miquel Roca. També estan parlant amb diferents investigadors i periodistes que han
escrit sobre Pujol i el pujolisme perquè puguin anar a comparèixer per oferir el màxim d’informació.

Un dels experts més destacats que voldrien que hi comparegués seria Hervé Falciani, l’informàtic
que va treure del banc privat suís HSBC la major llista d’evasors fiscals de la història, “pel seu
coneixement des de dins d’un banc sobre com cometen frau les grans fortunes”.

ICV confia que la resta de grups donin suport a la seva llista de compareixences. “Nosaltres no
votarem en contra de cap persona dels altres grups parlamentaris, malgrat que alguns grups
intentin barrejar el tema independentista”, assegura Marc Vidal. “Demanarem que es pugui sentir a
tothom”, reclama el diputat gironí en conversa amb aquest mitjà.

La resta de partits comunicaran a partir de dilluns la seva llista de compareixents. Probablement,
molts dels candidats coincidiran entre partits, sobretot entre ICV-EUiA, ERC i la CUP. Serà
interessant conèixer la llista de testimonis proposada per CiU, que podria ser el principal damnificat,
i del PP, que és el partit més afectat per casos de frau fiscal i de corrupció tant als Països Catalans
com a la resta de l’Estat espanyol.
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