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LES FALSES ACUSACIONS DEL PP: 

• El PP vol fer creure que la Caixa ha fet un favor al PSC perdonant-li més 
de 6 milions d’euros dels crèdits pendents. 

• El PP vincula aquest tracte de favor a l’OPA de Gas Natural sobre 
Endesa. 

• El PP insinua que hi ha corrupció. I que Montilla actua condicionat pels 
favors que li ha fet la Caixa. 

• El PP exigeix que Montilla no pugui decidir temes que afectin a la Caixa. 
• El PP exigeix la dimissió de Montilla. 
• EL PP diu que no expliquem els nostres comptes.  

QUÈ DIEM NOSALTRES: 

• No tenim cap tracte de favor amb la Caixa ni hem fet res il·legal, 
només hem renegociat (amb l’autorització del Tribunal de Comptes) un 
crèdit, que era un deute pendent. Cap tracte de favor. Ni condonació, ni 
perdó. 

• El PSC té una comptabilitat totalment transparent. Les dades que han 
sortit a la llum, proven que tota la informació sobre el nostre finançament 
està on ha d’estar: al Tribunal de Comptes i al Banc d’Espanya. 

• Finançar-se amb crèdits és transparent. Finançar-se amb 
donacions anònimes, no.  

• Els partits de dreta es financen fonamentalment a base de donacions 
anònimes, els d’esquerres a base de crèdits. 

El tema pendent del finançament dels partits és el d’impedir les 
donacions anònimes. La dreta històricament s’ha negat a resoldre’l. Ara hi ha 
una possibilitat. 

QUÈ HA PASSAT REALMENT: 

• No hi ha hagut ni condonació ni perdó de crèdits. Per l’única cosa que 
ens poden criticar es per no haver pogut fer front al pagament d’un crèdit 
entre 989 i 2004.  

• El PP ha volgut fer una utilització política de l’endeutamernt del 
PSC, que és sobradament conegut, ja que els crèdits del PSC estan 
recollits als informes del Tribunal de Comptes des de fa anys. 

• El PP, amb aquesta operació de manipulació, intenta pressionar el 
Govern per tal que obstaculitzi una legítima operació econòmica 
(l’OPA de Gas Natural Sobre Endesa).  

• El PP vol erosionar la imatge de Zapatero i de Montilla. 
• El PP no fa altra cosa que seguir protegint des de l’oposició als 

amics d’Aznar que van arribar a ser responsables de grans empreses 
en el seu mandat. 


