
FINANÇAMENT IRREGULAR

Un altre empresari 
admet pagaments 
il·legals al PP valencià

EL PERIÓDICO
MADRID

Antonio Pons 
reconeix l’acusació de 
la fiscalia a canvi de 
rebaixar la seva pena

Un altre empresari, i ja en són tres, 
va confessar ahir haver participat en 
el finançament il·legal del PP de Va·
lència durant l’època en què estava 
al capdavant del partit l’expresident 
Francisco Camps. Segons va revelar 
ahir la cadena SER, Antonio Pons 
Dols, president del Grup Piaf, va ad·
metre davant la Fiscalia Anticor·

rupció haver realitzat pagaments il·
legals per finançar dues campanyes 
electorals a València i uns comicis 
generals. La confessió de Pons, que 
repercutirà en una rebaixa de la se·
va pena, se suma a la d’Enrique Ortiz 
i José Francisco Beviá.
 En el seu escrit, Pons reconeix 
que, juntament amb altres empresa·
ris que tenien contractes amb la Ge·
neralitat Valenciana, va abonar «de 
manera irregular» serveis electorals 
que el PP adjudicava a Orange Mar·
ket, l’empresa filial de la trama Gür-
tel a València. A canvi d’aquests paga·
ments, afegeix l’empresari, es bene·
ficiaven de més contractes públics. 
Així, Pons va donar més de 30.000 eu·

ros al PP en les eleccions municipals i 
autonòmiques del 2007 i en les gene·
rals del 2008, a les quals va concórrer 
Mariano Rajoy com a candidat con·
servador. Camps va dirigir el partit al 
País Valencià entre el 2002 i el 2011, 
gairebé el mateix temps que va estar 
al capdavant de la Generalitat.

CONTRACTES AMB CARLOS FABRA / Se·
gons va recordar la cadena SER, Pons 
va ser adjudicatari de bona part de 
contractes de manteniment de la Di·
putació de Castelló en l’època en què 
la va presidir Carlos Fabra, que actu·
alment compleix pena de presó per 
evasió fiscal en el marc del cas Naran-
jax. La fiscalia reclamava per a l’em·
presari sis anys de presó, i aquest de·
mana, després de la seva confessió, 
que se li rebaixi la pena fins a un any 
i nou mesos.
 Pons es troba entre les 20 perso·
nes que s’asseuran al banc dels acu·
sats en els pròxims mesos per finan·
çar de forma il·legal el PP valencià 
entre el 2007 i el 2008; en concret, 
les campanyes de les eleccions auto·
nòmiques i municipals del 2007 i les 
generals del 2008. H
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BARBERÁ VA ORIENTAR URDANGARIN
Palma q L’exalcaldessa de València Rita Barberá va sostenir ahir que 
va ser l’expresident del Comitè Olímpic Internacional Juan Antonio 
Samaranch qui li va parlar d’Iñaki Urdangarin per als Valencia Summit. 
Segons la senadora del PP, que va declarar com a testimoni en el judici 
pel cas Nóos, ella només va suggerir a l’exduc de Palma que contactés 
amb els organitzadors, però no va ordenar la seva contractació.
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DISTINCIONS ANUALS

tes evasors fiscals elaborada per 
l’exempleat del banc suís HSBC. 
A preguntes dels periodistes en la 
roda de premsa posterior a la reu·
nió del Govern, el llavors portaveu 
i conseller de Presidència, Francesc 
Homs, va assegurar que desconei·
xia aquest punt. «Les Creus de Sant 
Jordi les proposen entitats i perso-
nalitats diverses. Ignoro quina enti-
tat ho ha suggerit. Ja ho aclarirem», 
va argumentar. Després dels aclari·
ments, el guardó es va mantenir.
 Entre els premiats d’aquest any 
també hi figuren l’activista cívic i 
cultural Ignasi·Aureli Argemí, l’es·
cultor Emili Armengol, el compo·

El Govern ha concedit la Creu de 
Sant Jordi a 27 personalitats i 13 
entitats catalanes. La distinció 
anual recau aquest any, entre al·
tres, en el jurista Enric Argullol, 
l’actor Carles Canut, el metge Bo·
naventura Clotet, els economistes 
Guillem López Casasnovas i Carles 
Colomer, la cuinera Ada Parellada 
i l’ecòleg Joandomènec Ros.
 Es dóna la circumstància que 
una de les guardonades és Sol 
Daurella, empresària i parella de 
Carles Vilarrubí, premiat l’any 
passat amb la mateixa distinció 

i sobre el qual ahir es va saber que 
apareix als denominats papers de 
Panamà per participar en la venda 
d’unes caves a través d’una firma 
a Bahames. Daurella ha sigut guar·
donada per «contribuir a la interna-
cionalització de l’economia catala-
na». És presidenta de Cobega i està 
vinculada familiarment a la marca 
Coca·Cola.
 No és la primera vegada que un 
premiat té presumptes vincles amb 
irregularitats en el pagament d’im·
postos. El 2013, la Generalitat va dis·
tingir l’enginyer i arquitecte Josep 
Maria Bosch Aymerich, que va apa·
rèixer a la llista Falciani de presump·
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Creus poc paritàries
La Generalitat concedeix la Creu de Sant Jordi al doctor Bonaventura Clotet, el jurista Enric 
Argulloll i l’empresària Sol Daurella H Només figuren 6 dones entre els 27 guardonats 

Entre les entitats 
destaquen la 
Fundació Pere 
Tarrés i la de La 
Marató de TV-3

sitor i intèrpret d’havaneres Josep 
Bastons, l’estudiós i professor 
Joan Salvador Beltran, la neuròlo·
ga Mercè Boada, l’alpinista i guia 
d’alta muntanya Óscar Cadiach, 
l’actor Carles Canut, l’escriptora 
Josefa Contijoch, el físic Josep En·
ric Llebot i el filòsof i crític litera·
ri Jordi Llovet. També han sigut 
guardonats la religiosa, integrant 
de la companyia de Santa Teresa de 
Jesús, Maria Victòria Molins, el pin·
tor Josep Navarro, el filòleg i tra·
ductor Artur Quintana, l’advocat 
i jurista Josep·Enric Rebés, el polí·
tic i directiu cultural i social Josep 
Sendra, el galerista Carles Taché i 
l’enginyer de telecomunicacions 
Mateo Valero.
 A part de Daurella, del món 
empresarial també han rebut una 
Creu de Sant Jordi Kikuro Tani, a 
qui es premia per «la seva contri-
bució a la difusió de la cultura ca-
talana, especialment al Japó», així 
com el directiu empresarial Josep 
Santacreu, a qui es concedeix el 
guardó «per ser un dels impulsors 
a Catalunya del concepte de res-
ponsabilitat social de l’empresa, 
sobretot des de la direcció d’or-
ganitzacions socials, sanitàries i 
econòmiques».

Premi al voluntariat 

A part de les personalitats guardo·
nades (21 homes i 6 dones), el Go·
vern ha distingit amb la Creu de 
Sant Jordi 13 entitats vinculades a 
la cultura, la llengua, la lluita con·
tra les malalties o el voluntariat, 
entre d’altres. Entre les premia·
des, la Fundació Pere Tarrés, «pel 
seu treball en el foment de l’edu-
cació en el temps lliure, el volun-
tariat, la millora de la intervenció 
social i l’enfortiment del teixit as-
sociatiu». També l’Associació de Fa·
miliars i Amics de Nens Oncològics 
de Catalunya (AFANOC) i la Funda·
ció La Marató de TV·3. H
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