
TRIBUNALS DECLARA COM ATESTlIVlONi AL JUDICI CONTRA EL PRESIDENTI EL DIRECTOR DE LA FRUCTiCOLA 

L'expresiden t d'lndulleid a culp a 
Acte l deis probleme s a la companyi a 
ILLEIDAI L'expresident d'lndullei-
da Josep Cabré va acusar ahir 
Actel deis problemes interns en-
tre accionistes de la fructícola 
d'Alguaire durant la segona ses-
sió del judici que se segueix al 
jutjat penal número dos de Llei-
da contra Tactual president i el 
director de l'empresa per pre-
sumpte delicte societari. Cabré 
va respondre ahir les preguntes 
de les defenses i va insistir a 
acusar Actel de passar "el cor-
ro" de la seua majoria a l'em-
presa davant deis accionistes 
que es consideren perjudicats en 

la venda que va fer Mercolleida 
de les seues accions a InduUei-
da a la cooperativa de segon 
grau. A mes, Cabré va insistir a 
assegurar que Mercolleida no va 
voler vendré a InduUeida el seu 
paquet accionarial i que la llot-
ja lleidatana, va dir, "hi posava 
totes les través". 

Bona part de la seua declara-
do es va centrar en la venda de 
les accions, així com al voltant 
deis comptes de l'exercici 2000-
2001, origen del judici. Cabré 
va negar que ell demanés al di-
rector general, ahir al banc deis Josep Cabré. 

acusats, que variés el criteri de 
valorado deis estocs, sino que li 
va reclamar uns comptes "com 
mes normáis millor" , va dir. So-
ta la seua presidencia, es van 
presentar uns comptes que va-
loraven les existéncies en 1.094 
milions de pessetes de l'época, 
amb el seu successor al carree. 
Aquests comptes es van refor-
mular seguint, segons els acu-
sats, el criteri conservador 
d'exercicis anteríors, amb una 
estimado d'existéncies de 870 
milions de pessetes i la conse-
güent reducció de beneficis. 

El fiscal demana 18 mesos de 
presó per a cada un deis acusats, 
Josep María Vendrell, president 
d'lndulleida, i María Sorribas, 
director de l'empresa. L'acusa-
ció particular eleva la petició a 
4 anys i 2 mesos per a cada un. 


