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Cinc preguntes que faríem a Artur Mas si es
deixés entrevistar per CRÍTIC
Sergi Picazo

Artur Mas compareix avui davant la comissió d’investigació sobre el frau, l’evasió fiscal i la
corrupció política. No és un tema menor: el president d’un país donarà explicacions sobre
corrupteles en seu parlamentària. Hi ha un matís important: mentre Mas dóna la cara —tot i les
reticències inicials—, el president espanyol, Mariano Rajoy, encara no ha donat explicacions a fons
en una comissió d’investigació sobre el cas Gürtel.

CRÍTIC va demanar formalment una entrevista amb Mas al setembre passat. Volíem estrenar-
nos amb una entrevista al màxim nivell. CRÍTIC és un mitjà de comunicació català i volia fer
preguntes al president de la Generalitat. La petició va ser denegada. L’argument que ens van
donar va ser: “No sabem si és un espai pel MHP. Ho volem veure. Potser més
endavant”. Vam entrevistar Oriol Junqueras (ERC), Miquel Iceta (PSC), Joan Herrera (ICV), Joan
Josep Nuet (EUiA), David Fernàndez (CUP), Ada Colau (Guanyem), Gemma Ubasart (Podem) o
Mònica Oltra (Compromís pel País Valencià). Hauríem d’entrevistar també Alícia Sánchez-Camacho
(PP) i Albert Rivera (Ciutadans). Però sobretot em preocupa que un mitjà com CRÍTIC no pugui
entrevistar el líder de la principal organització política del país: CiU. Ho tornarem a intentar.

A CRÍTIC volem proposar cinc preguntes que faríem al Molt Honorable President (MHP) si
poguéssim entrevistar-lo per parlar sobre corrupció i cas Pujol.

Per què no expulsa vostè els diputats imputats per casos
greus de corrupció?
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va imputar al febrer de 2013 el diputat de CiU i
exalcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo per un presumpte suborn i prevaricació en connivència
amb uns empresaris russos. Avui Crespo, que és innocent fins que es demostri el contrari, és encara
diputat. Per què no l’expulsa? Per què defensen els imputats quan són del propi partit i els critiquen
quan són d’un altre partit? CiU tampoc no va expulsar Ferran Falcó, imputat durant anys pel cas
Adigsa, i que finalment va ser absolt; però, en canvi, sí va forçar a última hora la dimissió d’Oriol
Pujol pel cas ITV i encara no ha estat jutjat.

Per què va confiar en Oriol Pujol com a número 2 de
CDC quan ja hi havia indicis dels vincles amb el ‘cas ITV’?
No sabia realment res del que estava per venir? No havia vist cap moviment estrany dels fills de
Jordi Pujol? El cas ITV havia esclatat a principis del març de 2012 arran d’unes converses de la
“derivada catalana del cas Campió” en les quals ja apareixia el nom d’Oriol Pujol. El 24 de març,
Mas nomena Oriol Pujol com a nou home fort de CDC nomenant-lo secretari general al congrés de
Reus. Al juliol de 2012, quatre mesos després, Hisenda ja vinculava de forma explícita el fill de Pujol
amb la trama que arreglava concursos públics. Amb relació al cas ITV, ha intercedit vostè per
indicació d’Oriol Pujol o d’algun altre responsable polític de CiU amb empresaris o empreses
concretes? Segons el sumari del cas, Oriol Pujol va fer gestions amb Mas en favor d’un empresari
amic.
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La seu de Convergència està embargada pel ‘cas Palau’.
Posaria la mà al foc que el seu partit mai no s’ha lucrat amb
diners d’empreses a canvi de contractes públics?
Mas sempre ha defensat que CDC no s’ha beneficiat de cap donació d’empreses a canvi de
concessions públiques. Però el jutge del cas Palau manté el partit com a responsable civil a títol
lucratiu amb una fiança de 3,2 milions d’euros. Convergència s’enfronta a delictes d’apropiació
indeguda i tràfic d’influències. Empreses com Ferrovial estan acusades de finançar il·legalment el
partit que actualment presideix Artur Mas. De fet, CiU i el PP copen el 89% de donacions
d’empreses a partits, segons un informe del Tribunal de Comptes de fiscalització financera entre el
2009 i el 2011. En concret, CiU va rebre en donacions d’empreses 6,7 milions d’euros. Podria
concretar quines empreses són? Per què li donen tants diners aquests empresaris?

Durant la seva etapa com a conseller als governs de Pujol, va
adjudicar encàrrecs a empreses dels fills de Pujol?
Mas ha estat conseller de Política Territorial i Obres Públiques (1995-1997), d’Economia
(1997-2001) i conseller en cap (2001-2003) de la Generalitat. Va tenir importants responsabilitats
sota les ordres i el vistiplau de Jordi Pujol. Se’l considerava el delfí de l’aleshores Molt Honorable.
Mas havia de conèixer bé en aquella època els fills de Pujol. En concret, quan i com va conèixer Jordi
Pujol Ferrusola? Quan vostè es va dedicar a l’empresa privada, a principis dels noranta,
quina relació tenien? Mas va pertànyer al consell de La Seda entre el 1994 i el 1995. Durant aquell
mateix període, Jordi Pujol Ferrusola va ser nomenat conseller de l’empresa Hispano Química, filial
important del grup La Seda. Eren amics? Van mantenir la relació quan vostè era conseller? No tenia
cap coneixement dels negocis dels fills de Pujol que s’estan descobrint ara?

És veritat o mentida que el seu pare tenia un dipòsit bancari
a Liechtenstein? 
Artur Mas pare hauria tingut un dipòsit al banc LGT de Liechtenstein, segons un informe de
l’Agència Tributària remès a la Fiscalia Anticorrupció que va publicar el diari El Mundo. L’Audiència
Nacional, a través del jutge Santiago Pedraz, va arxivar el cas per prescripció d’un presumpte
delicte comès l’any  2002. Aquest dipòsit, entre d’altres milers de defraudadors, hauria estat
descobert el 2008 per les agències tributàries europees en comprar el Govern alemany un disquet
robat per un empleat del LGT Bank. Podria aclarir fil per randa aquest punt per evitar les mil i una
acusacions sense proves que es llancen des dels mitjans de comunicació de la dreta espanyolista? Si
és veritat i, malgrat que vostè no hi tingui res a veure ni cap culpa, on són actualment aquells diners
del seu pare? Vostè n’era un dels “beneficiaris”? Per què el seu pare va portar diners a
Liechtenstein?
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