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Presó sense fiança per a Jordi Pujol
Ferrusola
El primogènit de l'expresident ingressa al centre penitenciari de Soto del Real
després d'haver declarat a l'Audiència Nacional espanyola per l'evasió de 30
milions d'euros des de l'inici del cas Pujol | El jutge argumenta que Pujol
Ferrusola segueix realitzant operacions de tota mena per ocultar diners i proves
a la justícia
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=UFlu1cTGsiY
Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, passarà la seva
primera nit a la presó de Soto del Real. El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha
ordenat el seu ingrés immediat i sense fiança al centre penitenciari per presumptament haver
evadit 30 milions d'euros des del 2012, l'any en qu es va posar en marxa l'operació policial per
identificar l'origen de la seva fortuna.
Els principals motius que al·lega el jutge per haver decidit que Pujol Ferrusola entri a la garjola són
que segueix realitzant operacions de tota mena per ocultar diners i proves a través de socis,
amics i testaferros en països com Mèxic, Estats Units o l'Argentina. A més a més, assenyala que
Pujol Ferrusola "manté disponibilitat d'esquemes societaris nacionals i internacionals dissenyats
amb l'específica finalitat de situar capitals fora de l'abast de la jurisdicció espanyola, així com la de
blanquejar capitals fora d'Espanya i repatriar-los".
De la Mata constata, doncs, que les mesures cautelars imposades fins ara -compareixences
setmanals i prohibició de sortir de l'Estat- "no han aconseguit disminuir el risc d'ocultació o destrucció
de fonts de prova ni el risc de reiteració delictiva" i ha continuat fent negocis sota sospita. Entre
aquestes operacions, per exemple, hi ha una donació de 558.000 euros a la seva filla que aquesta
va utilitzar per comprar un immoble al carrer Ganduxer en nom d'una societat instrumental.
19 operacions recollides per un informe de la UDEF
El jutge ha decidit enviar el primogènit de Jordi Pujol a la presó després que aquest matí hagi
declarat a l'Audiència Nacional per aclarir què se n'havia fet dels 30 milions. Just després de les
seves explicacions, la Fiscalia Anticorrupció i l'Advocacia de l'Estat ja han demanat presó sense
fiança per a ell.
Els fiscals Fernando Bermejo i Belén Suárez actuen en base a la informació sobre les 19
operacions que recull un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) que
apunta que va ocultar 30 milions d'euros des de l'inici de la investigació el 2012. Segons els
investigadors, Jordi Pujol Ferrusola hauria desplegat des del 2012 "una estratègia de
despatrimonialització intencionada" per ocultar actius de la família i impedir, d'aquesta manera, que
l'Audiència Nacional en decreti l'embargament en cas d'una condemna per aquest cas.
Inicialment la UDEF va apuntar que el fill gran de l'expresident de la Generalitat -a qui el jutge
situa com a encarregat de la gestió de la fortuna dels Pujol a l'estranger- va ocultar 14 milions
d'euros en plena investigació, però posteriorment, en un informe de 93 pàgines, va elevar aquesta
quantitat fins als 29.917.589,20 euros, que hauria ocultat a través de "negocis jurídics ficticis,
inversions no repatriades o pèrdues internacionals fictícies", segons consta al document.
"Negocis jurídics ficticis"
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Segons la UDEF, d'aquests gairebé 30 milions d'euros 9,4 milions responen a "negocis jurídics
ficticis" que el primogènit dels Pujol hauria utilitzat per ocultar els diners a l'estranger. Uns altres
12,3 milions serien fruit d'inversions "no repatriades" i "pèrdues internacionals fictícies". La resta,
8,1 milions d'euros, a rendiments que no han estat declarats a la hisenda espanyola.
L'informe detalla 19 operacions. El fill gran de l'expresident hauria utilitzat una societat radicada a
Mèxic, Ecrem, a més de donacions de 585.000 euros el 2014 a la seva filla Núria que es van
traduir en la compra d'un bé immoble a l'empresa del seu pare, préstecs falsos i transferències
a les societats mexicanes Forestales y Anzuelos Soluciones SA, així com la inversió de 5 milions
de dòlars a un casino a Argentina.
Pujol Ferrusola feia més d'un any que no trepitjava l'Audiència Nacional de Madrid. L'última
vegada va ser el febrer del 2016. Llavors, el jutge va prohibir-li sortir de l'Estat i li va retirar el
passaport. De la Mata va deduir d'aquella declaració que el fill gran dels Pujol "falta clarament a la
veritat" a l'hora d'explicar quin és l'origen de la seva fortuna.
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