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Economia
ESTAFA FILATÈLICA

CRISI AL TÈXTIL

El forat patrimonial de Fórum Filatélico se
situa entre 2.700 i 3.400 milions de €

Fibracolor preveu
jubilacions anticipades

El patrimoni de segells de la companyia només està valorat en 400 milions d’euros
Efe/DdeG, Madrid

L’administrador judicial de Fórum Filatélico, Pascual Tomás
Hernández, ha xifrat entre 2.700
i 3.400 milions d’euros a desembre de 2005 el forat patrimonial de la societat, que havia
estat estimat per l’Agència Tributària en 2.416 milions d’euros
al tancament del 2004. Així ho va
indicar ahir el fiscal Alejandro
Luzón en una vista pública celebrada en la sala penal de l’Audiència Nacional, en la qual
s’estudiava un recurs d’apel·lació de les defenses dels quatre
executius del Fórum Filatélico
perquè puguin abandonar la
presó.
L’administrador de Fórum,
segons Luzón, va precisar en el
seu informe davant del jutge
Fernando Grande-Marlaska que
els compromisos de recompra i
rendibilitat que mantenia l’empresa amb els seus més de
200.000 clients es xifren entre
3.500 i 4.200 milions d’euros,

mentre que el seu patrimoni era
únicament de 410 milions en
fons propis i 400 milions més en
segells.
Els clients han patit un perjudici, independentment que se’ls
hagi pagat, perquè existeix una
estafa «a gran escala» per «la inviabilitat del negoci i la indispo-

sició patrimonial», va explicar el
fiscal anticorrupció, que va demanar que es mantingui la presó provisional per als quatre
executius de Fórum Filatélico.
Malgrat la «mercadotècnia»
espectacular de la companyia i
la seva imatge derivada de patrocinar un equip de bàsquet i

Vincle amb l’operació Ballena Blanca
La investigació de l’operació
Ballena Blanca arribarà a l’Audiència Nacional, ja que el fiscal
del cas a Marbella s’ha inhibit a
favor del Jutjat Central d’Instrucció número 5, el titular del
qual és el magistrat Fernando
Grande-Marlaska, segons van
informar ahir fonts jurídiques.
El motiu d’aquesta inhibició del
fiscal és que la societat Grup
Unit de Projectes i Operacions,
propietat al cent per cent de Fórum Filatélico, està dins de les
companyies implicades en un

suposat blanqueig de capitals,
derivat d’una «sobrefacturació
dels segells». Fins ara, aquest
cas no havia pogut arribar fins
a l’Audiència Nacional ja que no
afectava més províncies que
Màlaga i el seu instructor és el
titular del Jutjat d’Instrucció 5
de Marbella (Màlaga), Miguel
Angel Torres Segura, qui investiga aquest cas, considerat com
la major actuació policial a Espanya contra el blanqueig de
capitals procedents del narcotràfic.

un altre de vela, es van cometre
«múltiples enganys», des del fullet de Fórum Filatélico –que
parlava d’una inversió «sense
risc»– fins als lots de segells,
que es venen «a un valor superior» no reconegut ni per les
companyies asseguradores.
Segons el fiscal Alejandro
Luzón, el debat no és si la societat és financera o mercantil,
sinó el desfasament patrimonial
que tenia l’entitat i que el conjunt d’actius estaven una sisena
part per sota del que havien de
tornar en els compromisos financers de recompra i la rendibilitat ofertes. El fiscal va afegir
també que «tot sembla indicar»
que la comptabilitat «ha estat alterada de manera gravíssima i
conscient» perquè «la situació és
de fallida» i s’oculta als clients
per captar inversió, fins i tot a
posta, tal com va dir al jutge l’auditor José Carrera, que «era una
bombolla que havia d’acabar per
rebentar».

Fibracolor, empresa tèxtil de
Tordera controlada per Inditex i participada per la Generalitat de Catalunya, preveu
que una part de les 80 persones de les quals vol prescindir deixin la companyia a través d’una jubilació anticipada.
A través d’una nota de premsa, la tèxtil va assenyalar que
impulsaran tots els mecanismes per «reduir l’impacte
soical en una zona amb la qual
Fibracolor se sent identificada».

PUJADA DE TARIFES

Insatisfacció de
les elèctriques
L’Associació Espanyola de la
Indústria Elèctrica (Unesa)
lamenta que la pujada mitjana
en un 1,38% de la tarifa elèctrica, que es començarà a aplicar a partir del pròxim dia 1
de juliol, només cobreix el dèficit de tarifa registrat el 2005
(diferència entre el cost de l’energia i els ingressos procedents de les activitats regulades), que va ascendir a 3.830
milions d’euros.

Chateau d’Ax inventa les rebaixes a 30 terminis sense interessos
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Qualitat VS Preu ara a les botigues Chateau d’Ax
guanyen tots dos: han arribat les rebaixes
Fins el 31 de juliol
BARCELONA
C/Rosselló, 283
(cantonada Avda.Diagonal)
08037 Barcelona
tel. 93 476 53 11
obert de dilluns a dissabte
de 10.00 a 20.30

L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT
C.C. Gran Via II – Local B7
Gran Via de les Corts
Catalanes, 75
08908 L’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)
tel 93 259 17 95

MONTIGALA
Parc Comercial Montigalà
Av. Comunitat Europea, 79
C/Carrer Suïssa
08917 Badalona (Barcelona)
tel. 93 4970358
B-20 direcció Barcelona sortida 21,
direcció Mataró sortida 20

obert de dilluns a dissabte
de 10.00 a 22.00

obert de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00
i de 16.30 a 20.30 i dissabte de 10.00 a 20.30

SABADELL
Ronda de Ponent, 36-44
08206 Sabadell
(Barcelona)
tel 93 715 66 06

GIRONA
Ctra. Nacional II Km 719
17840 Sarrià de Ter
(Girona)
Tel. 972 172 170

obert de dilluns a dissabte
de 10.00 a 14.00
i de 17.00 a 21.00

Obert de dilluns a dissabte
de 10.00 a 13.30
i de 16.00 a 20.30

LEÓN
Ctra León – Benavente km 12
(encreuament
amb Autovia de Burgos)
24231 Onzonilla (León)
tel 978 282 169
obert de dilluns a dissabte
de 10.00 a 13.00
i de 17.00 a 20.30

FABRICANTS DES DEL 1948
VALLADOLID
Parque Comercial
Equinoccio Park
Zaratan- Valladolid
Tel. 983 341 138
Obert de dilluns a
dissabte de 10.00 a 22.00

ESTEM
OBERTS EL
DIUMENGE
2 DE JULIOL
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