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De confident de la policia a ser in-
vestigat per estar relacionat amb 
una organització de tràfic de dro-
ga i, ara, de blanquejar diners. 
Manuel G. C., que ha col·laborat 
en els processos sobre la xarxa de 
corrupció policial dels clubs Sa-
ratoga i Riviera (Castelldefels) i 
d’una trama de narcos, guàrdies 
civils i policies vinculada al roba-
tori de droga, torna a estar en el 
punt de mira de la justícia.
 Els Mossos d’Esquadra soste-
nen en un informe que podria 
haver obtingut entre el 2003 i 
el 2010 al voltant de 2,4 milions 
d’euros de presumptes activitats 
il·lícites i que el seu patrimoni ar-
riba als 3,4 milions. Entre altres 
dispendis, la policia ha consta-
tat que Manuel G. C. s’ha gastat 
419.936 euros en set anys en re-
llotges i joies en una selecta boti-
ga barcelonina. Segons la infor-
mació aportada per la Tresoreria 
de la Seguretat Social, l’abril del 
2010 va començar a cobrar l’atur. 
 Les diligències sobre el pre-
sumpte blanqueig de capitals 
han estat durant mesos en secret 
al Jutjat d’Instrucció número 1 de 
Barcelona, en una peça de la ma-
croinvestigació en què estan im-

putats narcos, mossos i guàrdi-
es civils (el jutge ha arxivat el cas 
per a quatre agents i dos coman-
daments). En les indagacions es 
detalla el rastreig dels comptes i 
els béns de Manuel G. C. i de mem-
bres de la seva família, així com el 
registre de domicilis. El jutge ha 
tramitat una comissió a Andorra 
perquè informi de si hi ha més di-
pòsits bancaris.

EN METÀL·LIC / Els Mossos descriuen 
que Manuel G. C. (sota fiança no-
més per tinença il·lícita d’armes 
i que nega la seva implicació en 
l’assumpte) «estaria integrat en 
una presumpta organització de-
dicada al tràfic de substàncies es-
tupefaents». En els seus comptes, 
relaten, consten ingressos dels 
quals «es desconeix la procedèn-
cia», a la vegada que assenyalen 
que «s’ha demostrat la inexistèn-
cia d’una activitat lícita capaç de 
generar» retribucions prou altes 
per afrontar les seves despeses. 
Per a la vivenda a Castelldefels 
va aportar com a avançament 
en metàl·lic, segons l’informe, 
900.000 euros, i el seu valor actu-
al ronda els 1,8 milions. Així ma-
teix, té una nau industrial i altres 
propietats. H

INVESTIGACIÓ JUDICIAL

Els Mossos 
acusen un 
confident de 
blanquejar 
diners
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Amb un patrimoni de 
3,4 milions, el sospitós 
cobrava l’atur

MALESTAr DAVANT ELS prESSUpoSToS DE LA GENErALITAT

Les entitats socials estan en 
peu de guerra contra la tisorada
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P
oques vegades un titular 
tan contundent passa tan  
desapercebut. La setmana 
passada, les desenes d’en-

titats socials i sindicats de la plata-
forma Ni un pas enrere contra les reta-
llades socials van afirmar: «La lluita 
contra la pobresa no és una prioritat 
per al Govern». Era la seva manera 
de respondre a la nota publicada pel 
conseller de Benestar Social i Famí-
lia, Josep Lluís Cleries, que havia afir-
mat que la Generalitat treballa en es-
treta col·laboració amb Càritas en la 
lluita contra la pobresa. I això que el 
dia anterior era Càritas la que adver-
tia que les retallades en prestacions 
socials la faran créixer.
  Aquests retrets són el símptoma 
d’un malestar profund de les asso-
ciacions que treballen amb sectors 
socials desafavorits, que veuen com 
s’acosta l’aprovació definitiva d’uns 
pressupostos que suposen retalla-
des severes en prestacions bàsiques. 
Cleries els ha allargat la mà i demà 
s’entrevistarà amb el col·lectiu, però 
els seus promotors –entre  ells la pre-
sidenta del Consell Assessor de Po-
lítiques Socials del Govern, Teresa 
Crespo– no amaguen el seu pessi-
misme.

RENDA MÍNIMA

Menys recursos per  
a qui menys té
Per Àngels Guiteras, presidenta de 
la Taula d’Entitats del Tercer Sector, 
les retallades aplicades a la presta-
ció que reben les famílies sense re-
cursos representen haver traspassat 
una línia vermella. «No ho podem to-
lerar, no pot quedar així», adverteix. 
La prestació, d’entre 414 i 550 euros, 
veurà reduïda la durada i el nom-
bre de beneficiaris. El Govern, en pa-
raules del responsable d’economia 
social i cooperativa de la Conselle-
ria d’Empresa i Ocupació, Xavier Ló-
pez, al·lega que s’ha d’«ajustar», és a 
dir, retallar, perquè no es «cronifi-
qui» el cobrament d’aquesta ajuda, 
i incentivar els beneficiaris a bus-
car feina.
 Les oenagés que treballen amb 
els ciutadans en situació de pobre-
sa creuen que, en lloc de retalla-
des, aquestes ajudes haurien d’ex-
perimentar augments, donat l’in-

Consideren que en 
plena crisi el Govern 
hauria d’augmentar 
les prestacions

Les organitzacions 
denuncien que 
les retallades faran 
créixer la pobresa

crement del nombre de famílies en 
risc de caure -hi, com han confirmat 
les últimes xifres de Càritas.
 
 LA COOPERACIÓ

«Desmantellada» 
l’ajuda al Tercer Món 

Si hi ha un sector en peu 
de guerra és el de les 
oenagés de cooperació. 
La retallada en aques-

ta partida supera el 50%. Francesc 
Mateu, responsable de la federació 
d’entitats del sector, és categòric: «És 
la retallada social més brutal. Pràc-
ticament desmantella la coopera-
ció pública». Aquí també s’estén el 
pessimisme, fins a tal punt que les 
oenagés han apel·lat fins i tot a la 
influència del PP –que aprovarà els 
pressupostos del Govern de CiU– per 
tractar de reduir la tisorada. No es 
descarta un pla d’acció de les oena-
gés a partir d’aquesta setmana. Però 
el seu desànim no amaga que tam-
poc s’ha produït cap reacció soci-
al, mediàtica o política significati-
va davant de l’anunci de retallades 
en aquest sector. Ha estat impossi-
ble obtenir l’opinió sobre el tema del 
responsable de cooperació del Go-
vern, Carles Llorens.

LES FAMÍLIES

Adéu a la paga per fill 
a càrrec universal 

Aquesta és la gran tiso-
rada de la Conselleria 
de Benestar Social i Fa-
mília. Josep Lluís Cleri-

es argumenta que es tracta d’una 
decisió dolorosa encara que tempo-
ral: suprimir les ajudes universals 
per fill a càrrec que cobraven totes 
les famílies. Ara només les més des-
afavorides, i amb una residència a 
Catalunya de més de cinc anys, po-
dran accedir a aquesta paga. Segons 
fonts del Govern, això pot reduir els 
beneficiaris a unes 4.000 famílies 
aquest any. No hi ha cap garantia 
que de cara al 2012 es recuperi l’aju-
da universal.
 Per Pepín de la Rosa, de Ni un pas 
enrere, la supressió de les ajudes a la 
família, amb la retallada en un 6% 
dels menjadors escolars denuncia-
da per la plataforma –i que Educa-
ció nega, ja  que sosté que la xifra és 
la mateixa que el 2010--, «complica el 
futur a moltes famílies i pot fer créi-
xer la bossa de pobresa». El seu ar-
gument fonamental en aquesta o al-
tres tisorades socials és que «sortiran 
més cares» en el futur. 

EL PARC IMMOBILIARI

Buscant alternativa 
per a la vivenda social   

Ni un pas enrere ha plan-
tejat mesures perquè 
la partida de 2 milions 
d’euros destinada a vi-

vendes d’inclusió no es quedi en 
900.000 euros i perquè no es reduei-
xin les ajudes al lloguer. El secretari 
d’Habitatge del Govern, Carles Sala, 
argumenta que en vivendes d’inclu-
sió la partida s’ha reduït perquè la 
fundació Un Sol Món, de Catalunya 
Caixa, ha deixat d’injectar-hi diners. 
Sala assegura que el Govern busca 
alternatives. I anuncia la possibili-
tat de destinar vivendes buides del 
parc públic de la Generalitat a les 
entitats que gestionen els 800 pisos 
d’inclusió.
 Sobre la retallada de les ajudes 
per a lloguer, Sala argumenta que el 
pressupost destinat el 2010 va incor-
porar una inversió del Govern que 
aquest any s’ha reduït en el 64%. «Es-
tem intentant salvar la inversió, pe-
rò no serà un pou sense fons», afe-
geix Sala. Preguntat sobre la recla-
mació de les oenagés d’incrementar 
la inversió social, contesta: «De re-
cursos, hi ha els que hi ha». H

33 Una dona demana almoina a la plaça de Santa Maria de Barcelona, a finals del mes passat.
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