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La trama de corrupció muntada al voltant de l'empresari Francisco 

Correa --actualment a la presó-- ha arribat al cor del PP, amb seu al 

carrer Génova, a Madrid. L'escrit en què el jutge de l'Audiència Nacional 

Baltasar Garzón remet al Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) 

les seves actuacions en aquest cas assenyala amb notable precisió que el 

tresorer del PP i senador per Cantàbria, Luis Bárcenas, i l'eurodiputat 

Gerardo Galeote van rebre 1.353.000 i 652.310 euros, respectivament, 

per concessions polítiques de negocis a empreses que es movien en 

l'entorn de Correa. I afegeix que aquestes dades surten de detallades 

investigacions policials de la Unitat de Delinqüència Econòmica i 

Financera (UDEF). És a dir, que el cas investigat pel polèmic jutge no es 

queda en corrupteles d'alguns ajuntaments de la Comunitat de Madrid o 

en una matussera ramificació valenciana --els vestits del president 

Francisco Camps--, sinó que toca, i de manera contundent, el 

responsable dels comptes del partit amb més militants d'Espanya. 

 

La reacció del PP no ha sortit del carril: s'ha fet pinya amb els implicats 

principals, com ja va passar amb Camps, i s'ha atacat el jutge instructor. 

Ara que Garzón desapareix de l'escena en aquest cas, tindrem la 

magnífica oportunitat de veure si les conclusions a què ha arribat el 

magistrat són compartides per altres tribunals. Perquè, tenint en compte 

la condició d'aforats d'alguns dels imputats, queden ben pocs dubtes 

que el cas acabarà arribant al Tribunal Suprem. 

 

Però, en qualsevol cas, no és Garzón qui se sotmet a prova en aquest 

assumpte, sinó Mariano Rajoy. El president del PP, que una vegada més 



entreveu la possibilitat d'arribar a la Moncloa donat l'evident desgast a 

què es veu sotmès el Govern socialista per la crisi econòmica, pot 

ensopegar ara amb la pedra de la corrupció. Molts ciutadans disposats a 

votar una alternança al Govern no entendran que importants càrrecs del 

PP, com el tresorer, continuïn als seus llocs mentre són investigats per 

associació il·lícita, suborn, blanqueig de diners i delictes contra 

l'Administració pública. Si Rajoy té col·laboradors que han participat en 

operacions corruptes, ha d'apartar-los immediatament. Si, a més, hi ha 

hagut finançament irregular del partit --una cosa que Garzón no diu--, ha 

de prendre mesures encara més severes si no vol patir el seu tercer 

fracàs. 

 


