
DESIGNACIÓ DEL DIRECTOR D'UNA NOVA ENTITAT DE CONTROL DE LES 

ADMINISTRACIONS 

Madero va avui al Parlament tot i que no té el 

suport de CiU i PP 
 

• El candidat a dirigir l'Oficina Antifrau confia a persuadir la Cambra 

• Camacho va imposar el seu veto dijous, al saber que el fiscal va portar 

el 'cas del lli' 

 

TONI SUST / MAYKA NAVARRO 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 3.03.09 

 

El fiscal David Martínez Madero compareixerà avui al Parlament a fi de 

demostrar que atresora la idoneïtat per convertir-se en el primer director 

de l'Oficina Antifrau. Ho farà amb el cor a la mà i per decisió personal, 

perquè és conscient que CiU i el PP han anunciat públicament que no 

donaran suport al seu nomenament. La dada és clau, ja que la designació 

requereix una majoria de tres cinquenes parts de la Cambra catalana, 81 

diputats, cosa que exigeix que almenys els populars o els convergents 

donin el seu sí a Martínez Madero. Ell confia a persuadir-los avui. 

 

El Parlament no preveu que l'elecció es voti al ple de demà, com estava 

previst. L'assumpte no és a l'ordre del dia, però s'hi podria afegir a 

última hora si fos procedent. El suport de CiU no sembla viable, tret que 

hi hagi una sorpresa. Sempre va estar contra el projecte de l'Oficina 

Antifrau, que ERC defensa des del primer Govern tripartit. Els 

nacionalistes no qüestionen Madero, i ahir el seu líder, Artur Mas, va 



tornar a recordar-ho, però creuen que l'oficina se solaparia amb la 

Sindicatura de Comptes i amb la fiscalia. 

 

UN TELETIP REVELADOR 

En el cas del PP català, la situació és una mica més complexa. Durant les 

últimes setmanes els mateixos dirigents del partit esventaven que 

estaven negociant amb Governació una sèrie de contraprestacions a 

canvi de donar el seu suport a l'elecció de Madero. I això malgrat que, 

com CiU, van votar contra la creació de l'oficina. 

 

Però dijous, la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, va donar per 

tancat tot debat i va anunciar al conseller de Governació, Jordi Ausàs, 

que no hi havia cap possibilitat que el seu partit recolzés Madero. En 

aquest cas, al revés que en el de CiU, el candidat sí que suposa un 

problema. Camacho ha admès que dijous passat va saber per un teletip 

que Madero va ser el fiscal encarregat d'investigar el cas del lli --cosa 

que no era cap secret i que s'ha recordat als mitjans de comunicació de 

forma recurrent--, en què des del 1999 s'investigava un presumpte frau 

en les ajudes de la UE a aquest cultiu i que es van qüestionar diversos 

dirigents populars, la més destacada, Loyola de Palacio, llavors ministra 

d'Agricultura, que va morir el 2006. 

 

Camacho nega que la direcció del partit ordenés des de Madrid el veto a 

Madero. Proclama que ella el va fixar quan va descobrir que el teletip deia 

la veritat. Primer es va pensar que Ausàs l'hi havia ocultat. Però després 

va deduir el contrari: "Crec que ni ell ho sabia". La prudència li va 

aconsellar rebutjar el fiscal: en les últimes setmanes --mentre dirigents 

del PPC elogiaven públicament Madero--, Mariano Rajoy rebutjava les 



recents acusacions de corrupció al Partit Popular i les comparava amb el 

cas del lli. 

 

JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ 

Fonts d'ERC sostenen que dirigents del PPC encara suggereixen al Govern 

que l'acord és possible. Citen Jorge Fernández Díaz. Camacho remarca 

que Fernández es va assabentar com ella, dijous, que Madero va ser el 

fiscal del lli. I va subscriure el veto. 


