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La compra de Banco Madrid a 
Kutxabank per part de Banca 
Privada d’Andorra, consumada 
el juliol del 2011 després d’un 
any de negociacions i el paga-
ment de 160 milions, es va con-
vertir encara no tres anys més 
tard en l’inici del inal de BPA 
sense que, d’entrada, els seus 
màxims accionistes ho sabessin. 

Si més no, així es desprèn del 
llibre Operación Cataluña. La ver-
dad oculta, de Francisco Marco, 
publicat curiosament el 20 de 
juny passat, el mateix dia que qui 
va ser el fundador i director de 
l’agència de detectius Método 3 
va comparèixer davant la comis-
sió d’investigació de l’Operació 
Catalunya (CIOC) del Parlament 
català.

I és que, com recull Marco, 
el 9 d’abril del 2014 algú va in-
formar el grup de policies que 
dirigia qui en aquell moment 
era el número dos de la Policia 
espanyola, Eugenio Pino, i on 
el comissari Marcelino Martín 
Blas complementava la feina 
iniciada pel comissari José Ma-
nuel Villarejo, que la família de 
l’expresident català Jordi Pujol 
estaria utilitzant Banco Madrid 
per repatriar diners a Espanya. 
L’efecte d’aquella informació va 
ser instantani, i aquell mateix 
matí un treballador del servei 
executiu de la Comissió de Pre-
venció de Blanqueig de Capitals 
(Sepblac) es va presentar a l’oici-
na central de Banco Madrid per 
fer una inspecció. 

Des d’aquell instant, BPA i el 
president del consell d’adminis-
tració, Higini Cierco, es conver-
teixen en un “objectiu directe” 
de la coneguda com a policia 
patriòtica espanyola, que, com 

diu el fundador de Método 3 al 
llibre i també va explicar davant 
la CIOC, investiga tot aquell que 
pugui tenir, o així els sembli, 
qualsevol cosa relacionada amb 
el moviment sobiranista català.

A partir d’aquí, i basant-se 
en les querelles presentades per 
Higini Cierco i per l’ex-conseller 
delegat de BPA Joan Pau Miquel, 
per les presumptes coaccions i 
amenaces rebudes per coman-
daments policials espanyols, 
Marco relata amb tota mena de 
detalls els passos fets i l’operatiu 
organitzat per mirar d’obtenir, 
de la manera que fos, les dades 
dels comptes bancaris dels Pujol 
o proves irrefutables de l’exis-
tència dels fons, que el grup de 
Pino ja tenia constància que ha-
vien passat d’Andbank a BPA.

Així, Marco recull les trucades 
que va rebre l’aleshores secretà-
ria del consell d’administració 
de BPA, Rosa Castellón, per part 
de qui havia estat agregat d’In-

terior de l’ambaixada d’Espanya 
a Andorra Bonifacio Díez, que 
l’advertia que avisés Miquel que 
acceptés el que li diguessin per 
telèfon, ja que en cas contrari 
“el banc moriria”; la trucada i 
posterior trobada de Celestino 
Barroso, l’agregat d’Interior de 
l’ambaixada, amb Higini Cierco 
en què va recomanar al presi-
dent de BPA de parlar amb una 
persona de Madrid pel “tema 
del banc”, i també la trucada que 
hauria fet Díez a Miquel convi-
dant-lo a viatjar a Madrid per 
“un tema molt important per al 
banc” i reunir-se amb un tal Fè-
lix, que acabaria resultant ser el 
comissari Martín Blas.

El responsable de Método 3 
explica també les dues trobades 
que va mantenir Miquel amb 
Martín Blas a l’hotel Villamag-
na de la capital espanyola. En la 
primera, el 6 de juny del 2014, 
el comissari, a través d’una nota 
manuscrita amagada a l’interior 

d’un diari, va informar el con-
seller delegat de BPA que “l’Es-
tat espanyol està en guerra i li 
requereix informació bancària 
relativa al nacionalisme català, 
especialment de Mas, Junqueras 
i Pujol”. Després d’una primera 
negativa, Martín Blas va advertir 
Miquel que en cas de denunciar 
aquella trobada el FinCEN po-
dria intervenir el banc en quinze 
dies perquè feia temps que hi es-
tarien darrere investigant unes 
presumptes operacions de blan-
queig de capitals d’uns veneço-
lans, i li va mostrar una còpia 
d’una comissió rogatòria, que, 
posteriorment, segons va asse-
gurar el comissari Villarejo en 
un nota conidencial, seria falsa.

En la segona trobada, el 18 
de juny, Miquel conirma la ne-
gativa a facilitar la informació 
sol·licitada i la Policia espanyola 
sembla deixar la qüestió i buscar 
informació per una altra banda, 
reactivant contactes i reunions 
amb qui va ser companya senti-
mental de Jordi Pujol Ferrusola, 
Victoria Álvarez, i ins i tot amb 
l’exalcalde de Sabadell Manuel 
Bustos, a qui s’hauria ofert “aju-
da” en la causa Mercuri a canvi 
d’informació.

A inals de juny, però, i des-
prés que Higini Cierco i Joan Pau 
Miquel haguessin coincidit amb 
Pino i Martín Blas en una boda a 
la inca La Camarga de Madrid, la 
situació canvia i Cierco fa marxa 
enrere en la decisió de no lliurar 
documentació bancària de la fa-
mília Pujol, segons apunta Mar-
co al llibre, on relaciona també 
amb el cas les visites a Andorra 
del cap del gabinet del president 
espanyol, Jorge Moragas, i la del 
mateix Mariano Rajoy, acompa-
nyat del titular d’Hisenda, Cris-
tóbal Montoro.
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‘Cas BPA’

Marco detalla les presumptes amenaces denunciades per Higini Cierco.
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Naturlàndia

El director i sotsdirector del 
parc d’animals de Naturlàn-
dia van ser acomiadats di-
vendres, segons va decidir 
la direcció de Camprabassa, 
“per no haver fet bé la seva 
feina, per possible negli-
gència i per haver causat un 
clar perjudici al parc posant 
en dubte la seguretat de la 
instal·lació”. Aquesta decisió 
és conseqüència directa de 
les conclusions de les audito-
ries que el Comú lauredià va 
encomanar amb la inalitat 
d’analitzar l’estat general de 
les instal·lacions. La direcció 
de Camprabassa argumenta 
que la versió donada pels dos 
treballadors no coincideix 
amb les conclusions dels in-
formes tècnics i aquest fet 
ha generat “una pèrdua de 
coniança”. Els dos treballa-
dors estaven implicats en 
l’afer que el 14 de juny pas-
sat va acabar amb la mort 
d’un dels tres ossos del parc 
d’animals, després de sortir 
del seu recinte habitual. El 
director general de Campra-
bassa, Enric Ordóñez, va ex-
plicar que la versió donada 
pels dos treballadors difereix 
de les conclusions que es de-
riven de les investigacions 
posteriors: “A un se li va es-
capar l’os i l’altre no va seguir 
bé els protocols i es va pre-
cipitar a l’hora d’actuar, amb 
les conseqüències que tots 
coneixem, la mort de l’ani-
mal i la posada en qüestió de 
la seguretat del parc.” Per la 
direcció de Camprabassa, les 
conclusions són clares i no 
deixen marge per al dubte. 

Acomiadats 
el director i 
sotsdirector per 
l’afer de l’os 
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