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La Fiscalia demana presó sense
fiança per a Sandro Rosell
El ministeri públic reclama la mateixa pena per al seu soci Joan Besolí |
L'expresident blaugrana ha declarat durant dues hores a l'Audiència Nacional

Sandro Rosell, traslladat en un vehicle policial, aquest dimarts. Foto: Europa Press

La Fiscalia ha demanat l'ingrés a presó sense fiança per a l'expresident del Barça, Sandro Rosell, i
el seu soci, Joan Besolí, segons ha avançat la Cadena SER. L'expresident blaugrana ha
comparegut aquest dijous durant dues hores davant la titular del jutjat central d'Instrucció número
3 de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, per donar explicacions pel suposat blanqueig de 15
milions d'euros
(http://www.naciodigital.cat/noticia/131652/expresident/barca/sandro/rosell/detingut/blanqueig/capi
tals) i pel qual ha celebrat cinc interrogatoris aquest matí.
L'expresident del Barça ha arribat a les vuit del matí a l'Audiència Nacional en un furgó de la Guàrdia
Civil procedent de les dependències policials de Tres Cantos, a Madrid, on ha passat la nit.
Sandro Rosell va ser traslladat ahir des de Barcelona a la capital espanyola per passar aquest
dijous a disposició judicial amb la resta de detinguts en aquesta operació conjunta de la policia
espanyola i la Guàrdia Civil contra el blanqueig de capitals.
L'advocat de Sandro Rosell, Pau Molins, ha assegurat aquest dijous al matí que l'expresident del
Futbol Club Barcelona "ja ho va explicar tot" aquest dimecres en dependències policials. "Ell està
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bé", ha subratllat, per afegir que confien que "tot quedi aclarit" i que no tenen "cap preocupació
especial".
Cinc detinguts per blanqueig
L'operació ha comportat cinc detencions, entre les quals les de Rosell i la seva dona, tot i que ella
va quedar en llibertat amb càrrecs dimarts mateix. A la seva arribada avui a l'Audiència, ha
assegurat que està "tranquil·líssima".
La presumpta trama hauria blanquejat 15 milions d'euros procedents de la venda dels drets
audiovisuals de la selecció a una empresa del Qatar per part de la federació brasilera de futbol.
Segons fonts de la investigació, part dels diners d'aquesta operació haurien anat a parar a mans de
l'expresident del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, i a l'expresident del màxim òrgan del futbol
brasiler. Rosell hauria derivat les quantitats abonades a diverses societats amb seu a Andorra.
En el marc de l'operació, anomenada Rimet, es van practicar diversos escorcolls, com ara al
domicili de Rosell i la seva dona al barri de les Corts de Barcelona; la segona residència del
matrimoni a Cassà de Pelràs, a Corçà, i al domicili d'un soci de Rosell a Alàs i Cercs. També es van
fer escorcolls a Andorra, en aquest cas en col·laboració amb la policia d'aquest país, i a dos
despatxos de Rosell a Barcelona.
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