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El vincle de Luis Roldán amb
Cambrils
L'exdirector general de la Guàrdia Civil, fugit de la justícia als 90, s'ha mort als 78
anys

Una imatge d'arxiu de Luis Roldán | Viquipèdia

Aquest dijous s'ha donat a conèixer la defunció, als 78 anys, de Luis Roldán. Home fort del
socialisme als 80, l'aragonès va accedir a la direcció general de la Guàrdia Civil el 1986 per
romandre-hi fins al 1993. En aquest càrrec va cometre diverses il·legalitats per enriquir-se, el
que va derivar en l'obertura d'un procés judicial i la seva fugida de l'estat, el 1994. El 1995 es va
lliurar a les autoritats a Bangkok, a Tailàndia.
Va ser jutjat entre el 1996 i el 1998, i condemnat a posteriori per delictes de malversació i estafa,
entre altres. El Tribunal Suprem (TS) va augmentar la pena a 31 anys. Va ser a la presó uns anys,
fins que va poder obtenir permisos i en va acabar sortint. Casat en quatre ocasions, en els
últims anys de vida va tornar a la seva Saragossa natal.
El xalet, subhastat
El cas és que Roldán va mantenir un vincle amb la localitat de Cambrils durant uns anys.
De fet, s'hi va establir per passar l'estiu i altres temporades. Un cop va ser jutjat (es va demostrar
que s'havia embutxacat més de 400 milions de pessetes de fons reservats i 1.800 en comissions
per, suposadament, modernitzar les casernes de la Guàrdia Civil), el seu xalet a la població del
Baix Camp va sortir a subhasta pública el 2001. La propietat havia estat comissada prèviament,
i valorada en uns 34 milions de pessetes. Altres fonts van apuntar, en el seu moment, que
Roldán va tenir també un terreny a la costa de la demarcació tarragonina.
Afiliat al Partit socialista el 1976, la seva formació acadèmica va ser també en part falsejada. Amb
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tot, consta que es va llicenciar en Ciències polítiques, si bé sovint es va presentar com
economista o enginyer.
Als 80 va ser delegat del govern central a Navarra, i més endavant va ser nomenat director
general de la benemèrita. Es tracta, de fet, del primer civil que va ostentar el càrrec.

https://www.reusdigital.cat/noticia/91772/vincle-luis-roldan-amb-cambrils
Pagina 2 de 2

