
Empresaris del 'cas Unió' admeten el frau 
Quatre imputats en la trama de finançament irregular reconeixen haver 

fet factures falses 

AGÈNCIES 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 23 de octubre del 2010 

 

El setge que envolta la Fundació Catalunya i Territori, dedicada a 

promoure activitats a favor de la cultura catalana i vinculada a membres 

d'Unió Democràtica de Catalunya (UDC), s'estreny cada vegada més. 

Diversos empresaris imputats en la presumpta trama de finançament 

irregular que ha esquitxat el partit democristià van admetre ahir davant 

el jutge que havien girat factures falses a IMS, un grup d'empreses que 

suposadament es nodria de fons traspassats des de Catalunya i Territori 

i que segons sembla es va fer càrrec d'«algunes obligacions contretes» 

per la força política liderada per Josep Antoni Duran Lleida. 

 

Dels cinc administradors citats pel titular del Jutjat d'Instrucció número 

21 de Barcelona, Eduardo R. G. es va acollir al dret a no declarar, mentre 

que els altres quatre (Antonio M. B., Maria Luisa Z. P., Jesús G. P. i 

Andrés D. P.) van reconèixer que van facturar a IMS serveis no realitzats. 

Segons el fiscal, la quantitat «distreta» de l'entitat cultural entre el 2004 

i el 2006 que va anar a parar al grup empresarial puja a 1,78 milions 

d'euros. Una vegada que els diners arribaven a IMS, gairebé sempre 

tornaven a sortir en efectiu, raó per la qual es desconeix quin era el destí 

final de la majoria. 

 

'PILOTA FINANCERA' / En la querella que va presentar al juliol contra 15 

persones per apropiació indeguda, administració deslleial, falsificació i 

estafa, el ministeri públic assegura que aquestes persones «es van 



brindar a figurar com a administradors ficticis o testaferros de les 

empreses, col·laborant en la trama d'elaboració de la pilota financera» 

que va poder beneficiar «a títol lucratiu» Unió. A més, subratlla que la 

fundació no només va pagar factures per treballs realitzats a UDC: a 

més, des del 2005, no va cobrar al partit el lloguer de cinc locals de la 

seva propietat. 

 

La primera ronda de declaracions, celebrada el 15 d'octubre, a penes va 

donar fruits. Els exvocals de Catalunya i Territori Joan Albert López -que 

també va ser tresorer i secretari- i Miquel Àngel Cortés, considerats els 

líders, es van negar a parlar, raó per la qual a penes van estar 10 minuts 

a la sala. 

 

CITACIONS PROBLEMÀTIQUES / El president de la fundació i director 

general de Consum a la dècada dels 90 (amb CiU al Govern), Josep 

Boqué, que estava citat per al mateix dia, no va acudir al jutjat perquè 

no va poder ser localitzat. Un altre dels imputats, Santiago Conesa, 

administrador d'una de les empreses que es troben sota sospita, tampoc 

es va presentar per problemes en la seva citació. I un cinquè encausat, 

Agustí Costa, encara que va admetre que va tenir una companyia 

relacionada amb la informàtica i que la gestió la portava IMS, es va 

desvincular de qualsevol suposada irregularitat. 

 

PECES CLAU / La setmana que ve s'espera que declarin més imputats, 

entre ells l'exgerent d'Unió José María Núñez, considerat una de les 

peces clau de la investigació. José Cornado Mateu, que va ser president 

de la constructora Copisa, també figura a la llista. 

 


