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ESCORCOLL
mm L’any 1995, la policia va
escorcollar el despatx de
Método 3, al carrer Rosselló,
i va detenir set dels
treballadors (entre ells els
propietaris) i tres empleats
de Telefónica. El motiu va
ser punxar telèfons
il·legalment. Segons els
responsables de l’agència,
aquella operació va ser un
muntatge de la policia, tot i
que va ser un jutge qui va
permetre a un particular ferse passar per empresari que
contractava els serveis de
Método 3 per intervenir el
telèfon d’un competidor. Dos
anys després, el cas va ser
sobresegut. Una de les
últimes incursions en
premsa de Método 3 va ser
amb motiu d’un informe
d’explotacions d'avellanes,
encarregat pel conseller
d’Agricultura, Joaquim Llena.

sa al dia següent».
Les coses, però, són més senzilles. Moltes vegades, els serveis
d’aquesta agència han estat contractats precisament per grups
de comunicació, que després els
han esbombat. Així va ocórrer,
per exemple, amb el tema de Joan
Puig. L’informe de Método 3 va
servir per publicar una sèrie de
reportatges contra l’incòmode
enemic de Pedro J. Ramírez: El
Mundo va acusar el dirigent
d’ERC d’haver requalificat uns
terrenys seus a Blanes, municipi
on era regidor.
Un informe posterior del secre-

‘El Mundo’ i el Grupo Zeta
han fet servir les
investigacions de
Método 3 per publicar
diversos reportatges
tari de l’Ajuntament del municipi, datat el 17 d’octubre de 2006,
va desmentir la implicació de
Puig en la requalificació, ja que
els terrenys van passar a ser industrials anys abans que Puig
arribés a regidor. A més, en una
posterior requalificació de la
zona, els terrenys del republicà
van quedar-ne fora. El diari madrileny també els hi va fer més
encàrrecs, alguns relacionats
amb el diner negre del saqueig
de Marbella. El bufet barceloní
va descobrir grans sumes de diners a l’illa de Man i a la República Dominicana –on té despatx
obert–, país al qual van arribar
desenes de milions d’euros per
construir urbanitzacions de luxe.

Però El Mundo no va ser l’únic
mitjà que va contractar els serveis de Método 3. Empreses del
Grupo Zeta van fer servir les seves investigacions per treure
reportatges, com ara la localització de l’espia Francisco Paesa a
París. Aquesta vegada, va ser el
director d’Interviú, Manuel Cerdán, qui va fer l’encàrrec.
El que és indubtable, però, és
que Método 3 ha aconseguit ferse un nom en el difícil món de la
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investigació. I tot això, sense perdre la seva condició d’empresa
familiar. Francisco Marco Fernández és fill de la propietària,
Marita Fernández Lado, exdirectora comercial d’HAS, que als
anys 80 era una de les agències
de detectius més grans de Barcelona, i de l’advocat Francisco
Marco Puyuelo, actualment retirat. La família controla l’agència a través de l’empresa clau del
seu hòlding, Marítimo 15. La seva
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activitat, però, inclou mitja dotzena de companyies, totes relacionades amb la investigació:
Método 3 SA, Paradigma Global SL (assessoria), Tecnologic
Gratis SL (consultoria informàtica; Método 3 va ser la primera
agència a muntar una divisió de
hackers blancs), Sistema y Acción SA i Consultoría de Seguridad Avanzada (agència de detectius, actualment en fase de
liquidació).l

