
Mas veu la fiscalia «en campanya» i Montilla li 

exigeix explicacions 
• El ministeri públic replica a CDC i afirma que no ha actuat al dictat 

de ningú 

• El líder de CiU diu que a vegades es «ratlla la il·legalitat» per pagar 

les campanyes 
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«La fiscalia ha entrat en campanya. Ja ha passat altres vegades quan 

estàvem ben situats. I després queda en no-res». Amb aquestes 

paraules, Artur Mas es va sumar ahir, fins i tot superant-la en intensitat, 

a la rèplica que el seu partit, Convergència Democràtica de Catalunya 

(CDC), va donar dimarts a la petició de la fiscalia que s'imputi el 

responsable de finances de la formació, Daniel Osàcar, i el de la sectorial 

d'immigració, Àngel Colom. El president i primer secretari del PSC, José 

Montilla, li va exigir que «doni la seva paraula» que els nacionalistes no 

han comès irregularitats. 

 

A la tarda, Mas hi va insistir. A l'Ateneu Barcelonès, va declarar: «Gairebé 

sempre que anem a unes eleccions intervé la fiscalia. I després, res de 

res. Tinc dret a dir que és més que sospitós». Va anar més enllà: «Si jo 

dirigeixo la Generalitat, serà una institució honorable i transparent. Si no 

és així, talleu-me el coll». I va concloure: «Això no vol dir que no hi pugui 

haver corrupteles ni que els partits no hàgim ratllat la il·legalitat en el 

finançament de les campanyes electorals». 

 



INDIGNACIÓ A LA FISCALIA / Abans que el líder nacionalista es deixés 

anar d'aquesta forma, la fiscalia ja havia contestat al diputat de la 

federació al Parlament Jordi Turull, que dimarts va insinuar que el 

tripartit va pressionar per aconseguir que es demanés la imputació 

d'Osàcar i Colom. El ministeri públic va emetre un comunicat, una cosa 

que no és freqüent, en què va advertir que no pot deixar sense resposta 

les acusacions de CDC. El text nega «categòricament» que actués per 

indicació de ningú ni amb intencionalitat política. 

 

Montilla, per la seva part, va retreure a Mas la seva «irresponsabilitat» i 

va exigir al candidat nacionalista que respecti el poder judicial i les 

institucions democràtiques. En una declaració llegida i després de la qual 

no va acceptar preguntes, el candidat socialista va reclamar al seu rival 

que «parli clar» als catalans i, tot i que va assegurar que no dubta de la 

seva honorabilitat, va apel·lar a la sinceritat de Mas. «Tot menys el 

silenci», va rematar. 

 

El candidat d'ERC, Joan Puigcercós, i el d'ICV-EUiA, Joan Herrera, van 

comparar l'actitud de CiU amb la del PP. «Aquí hi ha un cas greu i és 

lamentable que CiU estigui fent el mateix que el PP en el cas Gürtel o en 

el cas Brugal: acusar els altres partits i veure conspiracions en contra 

seu», va criticar Puigcercós. 

 


