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Sant Andreu.  La
reconversió de les
casernes, amenaçada

•Festes del Carme
•Renaixement a Tortosa

Four pages in English
Sàhara. Quaranta anys
de lluita del
Front Polisario

Read it
in English on

page 54

Després de dos anys de govern, Alberto Fabra no ha
aconseguit canviar la imatge que associa
l’administració valenciana amb la corrupció, una
xacra que ha arribat a col·lapsar els tribunals

L’expresident Francisco Camps  i l’expresident
de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra. 
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Marcats per
sempre

● El pròxim 2 d’octubre l’expresident de
la Diputació i del PP de Castelló, Carlos
Fabra, s’asseurà al banc dels acusats des-
prés de gairebé una dècada d’instrucció
judicial del denominat cas Fabra o cas Na-
rajax. La dilació del procés, que ha tingut
tres arxivaments i pel qual han passat nou
jutges i quatre fiscals, no ha evitat que l’ex-
mandatari popular i impulsor del primer
aeroport per a vianants de l’Estat siga jut-
jat per tràfic d’influències, suborn i quatre
delictes de frau fiscal. La fiscalia anticor-
rupció demana 15 anys de presó, 10 d’in-
habilitació i una multa de 2,3 milions per
haver presumptament defraudat a Hisen-
da quantitats pròximes als 1,5 milions i
per no haver justificat ingressos de 3,6 mi-
lions d’euros en els exercicis fiscals corres-
ponents al període comprès entre 1999 i
2004. El tribunal que jutjarà Fabra decidi-
rà si va utilitzar el seu càrrec per intercedir
davant diversos ministeris en la concessió
de llicències per als productes fitosanitaris

El president Fabra intenta canviar la imatge que associa
corrupció i País Valencià, però amb huit diputats imputats
i una cinquantena de càrrecs processats que col·lapsen
els jutjats sembla a hores d’ara una missió impossible

TERE RODRÍGUEZ  /  VALÈNCIA que comercialitzaven les empreses de la
seua exmuller i la seua sòcia. Per aquestes
gestions Fabra hauria cobrat comissions a
l’empresari Enrique Vilar, qui va fer escla-
tar l’escàndol.

El “ciutadà exemplar”, com el va quali-
ficar Mariano Rajoy, és el primer de la llar-
ga llista de càrrecs del PP valencià que ac-
tualment col·lapsen els tribunals valen-
cians. I és que com una taca d’oli, la cor-
rupció s’estén de nord a sud del País Va-
lencià. I la de l’oli, és una marca molt difí-
cil de traure. Alberto Fabra tracta, des de
la seua arribada a la presidència de la Ge-
neralitat –curiosament per l’encausament
del seu antecessor, Francisco Camps, en el
conegut cas dels vestits–, de netejar la
imatge que vincula l’administració valen-
ciana amb la corrupció. Però l’èxit en el
seu objectiu se li resisteix, ja que durant el
seu mandat s’han multiplicat els afers ju-
dicials relacionats amb la seua formació,
fins al punt d’haver hagut de destituir una
vintena de responsables de diferents con-
selleries i haver hagut de prescindir de qui
va començar la legislatura com a síndic del

grup parlamentari i estar considerat l’au-
tèntic ideòleg del partit.

DIVISIÓ INTERNA
Rafael Blasco, set vegades conseller amb
tots els presidents de la Generalitat, es va
convertir fa unes setmanes en el primer
diputat no adscrit del present exercici. El
PPCV el va suspendre de militància i el va
inhabilitar per a exercir representació en
nom del partit “per faltes molt greus”.
Blasco va assegurar en un programa de
13TV que l’advocacia de la Generalitat ha-
via rebut “pressions” del propi president
perquè demanara per a ell pena de presó
pel denominat cas Cooperació, en què es-
tà imputat per presumptament haver des-
viat a través d’empreses alienes al sector

Una dècada d’instrucció
Cas Fabra.  Amiguisme i traïció
L’expresident de la Diputació de Castelló serà
jutjat el pròxim 2 d’octubre per haver comès
presumptament els delictes de tràfic d’influèn-
cies, suborn i contra la Hisenda Pública.

La branca valenciana de Correa
Cas Gürtel. Finançament irregular del PP
Sis peces separades s’investiguen al TSJ, rela-
cionades amb la trama de corrupció. Entre els
imputats, les exconselleres Angélica Such i Mi-
lagrosa Martínez i tres diputats més.

L’enfonsament polític de Blasco
Cas Cooperació. Desviament de fons del Tercer Món
El TSJ investiga el set vegades conseller Rafael
Blasco per haver desviat des de la Conselleria
de Solidaritat fons públics. La pròpia advocacia
de la Generalitat li demana onze anys de presó.

141
casos
En què estan im-
plicats polítics va-
lencians en actiu.

30%
Oriola
El gruix dels pro-
cessos es concen-
tra al partit judi-
cial d’Oriola amb
43, seguit de Nu-
les i Dénia (11).

LES  X IFRES



5PRESÈNCiA
14 - 07 - 2013

························································································································.

huit milions d’euros de l’extinta Conselle-
ria de Solidaritat destinats al Tercer Món
per a l’adquisició d’immobles particulars.
Aquest procés judicial –en què està perso-
nada la pròpia Generalitat, que demana 11
anys de presó per a Blasco– és el que més

maldecaps està donant a Fabra, no sols per
“l’alarma social” que provoca el coneixe-
ment dels fets, sinó també perquè ha evi-
denciat la divisió interna del grup parla-
mentari popular. Dels cinquanta-cinc di-
putats aconseguits pel PP en les últimes

eleccions autonòmiques –comptant-hi
Blasco– huit estan imputats en diversos
processos i abracen delictes que van des de
la malversació i la prevaricació fins al de-
licte electoral (finançament il·legal). Tots
ells han mostrat la seua disconformitat
amb la política de “tolerància zero” amb la
corrupció propugnada com un mantra pel
president Fabra i que s’ha traduït en un
arraconament dins el col·lectiu, sense res-
ponsabilitats importants i un distancia-
ment clar imposat per part del cap del
Consell.

En aquesta situació es troben les excon-
selleres de Turisme i actuals diputades Mi-
lagrosa Martínez i Angélica Such. El ma-
gistrat del TSJ valencià José Ceres ha orde-
nat l’obertura de judici oral per a la

No tots els càrrecs del
PP que investiga la jus-
tícia gaudeixen de l’afo-
rament que atorga la
condició de diputat. En
aquest cas es troba l’al-
calde de Castelló, Alfon-
so Bataller, a qui el TSJ
imputa un delicte de

Exclosos de la “protecció” de l’aforament
prevaricació per haver
contractat sense con-
curs previ els serveis
d’Orange Market quan
era subsecretari de Sa-
nitat el 2007. Més lluny
queda la imputació de
l’expresident de la Dipu-
tació d’Alacant i actual

president del port. José
Joaquín Ripoll està acu-
sat de suborn, tràfic
d’influències, frau, reve-
lació de secrets i activi-
tat prohibida a funcio-
naris en la concessió
del pla de residus del
Baix Segura a Ortiz.

Barra lliure per al gendre del rei
Cas Nóos. Egolatria i megalomania
Iñaki Urdangarin va satisfer les ànsies de
Camps i Barberá per fer de València l’epicentre
mundial amb uns Jocs Europeus que mai es
van celebrar, però que els va facturar.

Especulació urbanística a Alacant
Cas Brugal. Tràfic d’influències en el PGOU
L’alcaldessa d’Alacant, Sonia Castedo, i el seu
antecessor, Luis Díaz Alperi, van intercedir pre-
sumptament per afavorir el constructor Enrique
Ortiz en la modificació del PGOU de la ciutat.

Depuradores molt lucratives
Cas Emarsa. Diners públics per a serveis i regals privats
Enrique Crespo, exvicepresident de la Diputació
de València, forma part de la trentena d’impu-
tats pel saqueig de vint milions d’euros de
l’empresa gestora de les aigües residuals.

Fabra argumenta
que l’escó és
personal per a
justificar el
manteniment
dels diputats a
les Corts i no es
planteja cap
expulsió

Fabra, acompanyat,
el dia que va
prendre possessió
del càrrec, per
l’expresident Camps
i l’alcaldessa
Barberá, per a qui el
jutge Castro
demana la
imputació. A la seua
esquerra, Sonia
Castedo, alcaldessa
d’Alacant, i Rafael
Blasco, exsíndic del
grup parlamentari,
ja imputats.
J. CUÉLLAR
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peça separada número tres de les sis
en què s’ha dividit la branca valenciana de
Gürtel i que de forma global investiga un
presumpte finançament irregular del
PPCV. La fiscalia anticorrupció demana
per a Martínez –alcaldessa de Novelda i
expresidenta de les Corts– 11 anys de pre-
só i 34 d’inhabilitació per dos suposats de-
lictes de suborn i prevaricació en l’adjudi-
cació del pavelló del País Valencià a Fitur a
l’empresa que dirigia El Bigotis: Orange
Market. Per a Such demana nou anys d’in-
habilitació, però l’acusació particular afe-
geix pena de presó de quatre anys per les
seues gestions entre 2007 i 2009.

L’exvicepresident de Francisco Camps,
Vicente Rambla, també va ser processat
durant la instrucció, però finalment i se-
guint la tesi de la fiscalia, el magistrat l’ha
deixat fora del juí en considerar que els in-
dicis de delicte “són molt febles”. Això no

A més, l’expulsió de Martínez i Such
deixaria el grup popular en un situació
molt compromesa, sobretot si els diferents
processos judicials fan asseure finalment
en el banc dels acusats la resta d’imputats.
Entre ells, l’exsecretari general del PP. Ri-
cardo Costa, absolt junt amb l’expresident
Francisco d’un delicte de suborn passiu
impropi en el cas dels vestits, està imputat
en la peça 1 del cas Gürtel per haver comès
presumptament un delicte electoral i en la
peça número 2 per un delicte de falsedat
documental en les eleccions generals de
2008. El jutge investiga si diverses empre-
ses van pagar els actes de campanya del
PPCV i van ingressar les quantitats corres-
ponents als comptes d’Orange Market,
l’empresa que els muntava. Pels mateixos
motius estan encausats l’exsecretari auto-
nòmic, David Serra, i l’extresorera del PP,
Yolanda García, amb escó a les Corts, que

obstant, la instrucció de la resta de peces
del cas Gürtel podria resoldre’s amb una
nova imputació contra ell.

LÍNIA ROJA DISCONTÍNUA
La particular línia roja traçada per Fabra
per a decidir l’expulsió del grup parla-
mentari i que va situar en l’obertura de ju-
dici oral, no es complirà en el cas de les ex-
conselleres, tal com va insinuar fa uns dies.
“Analitzarem la situació d’elles, però en el
seu cas no existeixen informes acusatoris
per part de l’advocacia, ans al contrari, els
tècnics de la conselleria apunten que van
actuar sempre complint la legalitat”, va ar-
gumentar el líder popular. Això no obs-
tant, el PPCV no està disposat a fer-los
més concessions i no col·laborarà, en con-
tra del que ha sol·licitat La Perla, a pagar la
fiança de 636.500 euros que li reclama el
jutge per possible responsabilitat civil.

D’“angoixant” va qualificar la presi-
denta del TSJ valencià, Pilar de la Oli-
va, la situació dels tribunals valen-
cians, especialment de l’òrgan que
dirigeix, en l’últim informe de l’alt tri-
bunal valencià. L’encausament d’una
desena d’aforats durant la present le-
gislatura ha situat les dependències i
els funcionaris a punt del col·lapse, ja
que el TSJ no va ser concebut per ins-
truir causes tan complexes. Així, ac-
tuacions que haurien de resoldre’s en
setmanes es perllonguen durant me-
sos, a causa de la manca de perso-
nal –dos secretaris judicials i set fun-

La presidenta del TSJ sol·licita més personal per a resoldre el col·lapse
cionaris treballen per a quatre magis-
trats– i de material tan bàsic com fo-
tocopiadores o màquines dedicades
a transcriure les converses telefòni-
ques que han de servir com a prova
en els judicis posteriors. De la Oliva
va formalitzar fa uns mesos la seua
sol·licitud perquè s’incorporen sis
magistrat més als jutjats més sobre-
carregats amb casos de corrupció. El
seu objectiu és destinar-los a Oriola i
Torrevella, jutjats que acumulen un
percentatge molt elevat de les 141
causes que investiguen polítics en ac-
tiu. ■Façana del Palau de Justícia de València

Luis
Díaz Alperi
Exalcalde Alacant i diputat
Imputat per pre-
sumptes irregulari-
tats en el PGOU
d’Alacant i per tres
delictes fiscals, ja
que hauria amagat
dos milions d’euros a
Hisenda.

Rafael
Blasco
Exconseller i diputat
L’exsíndic del PP ha
passat a formar part
del grup dels no ads-
crits. Demanen per a
ell 11 anys de presó
pel desviament de
fons públics.

Ricardo
Costa
Exsecretari PP i diputat
L’absolució pel cas
dels vestits li va val-
dre el perdó del grup,
però dues noves im-
putacions l’han tor-
nat a deixar sense
responsabilitats.

Sonia
Castedo
Alcaldessa d’Alacant
Nega haver rebut re-
gals de l’empresari
Enrique Ortiz a canvi
de la seua interven-
ció per afavorir-lo en
la modificació del
PGOU de la ciutat.

Milagrosa
Martínez
Expresidenta de les Corts
Està acusada de pre-
varicació en l’adjudi-
cació del pavelló de
Fitur durat els anys
que va ser consellera
de Turisme. Ha de-
manat ajuda al PP
per pagar la fiança.

Yolanda
García
Extresorera del PP
Imputada en la bran-
ca valenciana de
Gürtel, la tresorera
del PPCV amb Fran-
cisco Camps està
sent investigada per
delicte electoral i fal-
sedat documental.

25.01.12
Un jurat popular
declara “no culpa-
bles” Camps i
Costa.

27.06.13
Denuncien Fabra
per malversació.

02.10.13
Data en què Car-
los Fabra s’asseu-
rà en el banc dels
acusats de l’Au-
diència de Caste-
lló.

DATES  CLAU
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formen part de la cinquantena de càrrecs
de segona fila també processats.

Però l’empremta de la corrupció no té
límits, i també aguaita des del sud amb
dos noms propis: Sonia Castedo i el seu
predecessor Luis Díaz Alperi. Ambdós es-
tan imputats en el denominat cas Brugal
per la seua presumpta implicació com a
alcaldes d’Alacant en la modificació del
PGOU per afavorir els interessos del cons-
tructor Enrique Ortiz, de qui haurien ob-
tingut nombrosos regals i tractaments es-
pecials. Suborn, tràfic d’influències i ús
privilegiat d’informació són els delictes
atribuïts tant a Castedo com a Díaz Alperi.

Els intents de Fabra per marcar distàn-
cia amb ells va viure la seua màxima ex-
pressió el passat 17 de juny, durant la in-
auguració del TAV Madrid-Alacant, on el
PP va tractar d’evitar per tots els mitjans
possibles la foto de Castedo amb Mariano

Rajoy. Alperi comparteix bancada amb la
seua filla, Elisa Díaz, qui substitueix l’ex-
calcalde de Torrevella, Pedro Hernández
Mateo, condemnat ja per prevaricació.

Però el principal maldecap de Fabra no
radica sols en els imputats, sinó també en
qui podrien ser-ho pròximament. El TSJ
estudia a hores d’ara la documentació en-
viada pel jutge instructor del cas Nóos. Jo-
sé Castro considera que hi ha prou indicis
perquè l’expresident Camps i l’alcaldessa
de València, Rita Barberá siguen imputats
per malversació de cabals públics, prevari-
cació i falsedat en document públic en re-
lació amb la celebració a València de tres
edicions de la València Summit, per la
qual l’Institut Nóos hauria rebut tres mi-
lions d’euros. La possible imputació de
Camps i Barberá posarà a prova de nou a
Fabra com a baluard de la lluita contra
una lacra que no té fi al País Valencià. ■

Les últimes denúncies per corrupció
han posat en el punt de mira el propi
president Fabra i el conseller de Go-
vernació, Serafín Castellano. Ambdós
han estat denunciats per la descone-
guda Associació contra la Corrupció,
que ha formalitzat una denúncia con-
tra el cap del Consell pels presump-
tes delictes de malversació de cabals
públics, prevaricació i falsedat docu-
mental per la contractació de dos as-
sessors en el grup municipal del PP
en l’Ajuntament de Castelló durant la
seua etapa com a alcalde sense que,
d’acord amb l’entitat, exerciren cap

L’últim capítol situa Fabra i el secretari general del partit davant la justícia

La corrupció no sols ha empobrit
les arques valencianes. La tresore-
ria dels socialistes valencians està
en números rojos per les nombro-
ses despeses que provoca la seua
personació en gairebé tots els ca-
sos que s’investiguen al TSJ. De
fet, Virgilio Latorre, l’advocat que
els representava en el cas dels
vestits i la resta, ha abandonat to-
tes les causes pels deutes que la
formació manté amb ell. El PSPV
manté una campanya pública de
recaptació d’ajudes per a poder
continuar sufragant la seua pre-
sència “necessària” en els proces-
sos. “Estem arruïnats, però orgullo-
sos de ser l’únic partit que defén
els interessos dels tots els valen-
cians”, ha dit el líder, Ximo Puig.

El PSPV, arruïnat

funció en el consistori sinó que pres-
taven serveis per al PP en la capital
de la Plana. L’entitat també ha pre-
sentat una denúncia contra Castella-
no per haver afavorit l’accés a la fun-
ció pública a familiars i una querella
en relació amb les adjudicacions a
l’empresa Construcciones Tarongers
en les diferents conselleries per les
quals ha passat. Les denúncies coin-
cideixen amb la crisi interna provoca-
da per Blasco, motiu pel qual el vice-
president José Ciscar va declarar que
no creia en les casualitats i que te-
nien una “clara intenció política”. ■

Francisco
Camps
Expresident i diputat
Absolt en la causa
dels vestits, podria
tornar a asseure’s al
banc del TSJ per pre-
varicació, malversa-
ció de cabals públics
i falsedat de docu-
ment públic.

Rita
Barberá
Alcaldessa de València
El TSJ ha de decidir
si accepta la causa
enviada per Castro i
si la imputa per pre-
varicació, malversa-
ció de cabals públics
i falsedat de docu-
ment públic.

Pedro
Hernández
Alcalde de Torrevella
Va deixar el seu escó
a les Corts en ser
condemnat a tres
anys per un delicte
de prevaricació. El va
substituir la filla de
l’exalcalde d’Alacant,
també processat.

David
Serra
Diputat
Secretari autonòmic
en diverses ocasions,
està imputat per un
delicte electoral en
la campanya de
2007 i un altre de
falsedat documental.

Serafín Castellano i Alberto Fabra.ARXIU

Vicente
Rambla
Exvicepresident i diputat
El jutge ha decidir
deixar fora del juí per
les adjudicacions a
Fitur a qui va ser la
mà dreta de Camps,
perquè els indicis de
delicte “són febles”

Angélica
Such
Exconsellera i diputada
Després de l’estiu
s’asseurà al banc
dels acusats per ha-
ver contractat de for-
ma irregular el pave-
lló de Fitur amb la
trama Gürtel.

El TSJ valencià
ha de decidir
sobre la possible
imputació de
Camps i Barberá
en relació amb el
cas Nóos




