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Ronaldo, davant la jutge: «Si no em
digués Cristiano Ronaldo, no
estaria aquí»
El futbolista declara durant una hora i mitja pel frau de 14,7 milions d'euros |
L'estrella del Reial Madrid esquiva els prop de 200 periodistes que hi havia a
l'entrada de la seu judicial entrant i sortint pel pàrquing

Cristiano Ronaldo, en una foto d'arxiu Foto: Europa Press

Cristiano Ronaldo ha declarat aquest matí davant la magistrada titular del jutjat de primera
instància i instrucció de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en qualitat d'investigat pel suposat frau de 14,7
milions d'euros. El futbolista portuguès ha esquivat els prop de 200 periodistes que hi havia a
l'entrada de la seu judicial i ha entrat i sortit pel pàrquing evitant, així, ser fotografiat.
Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) han assenyalat que el jugador s'ha
mostrat "molt relaxat" durant la seva declaració, que ha durat prop d'hora i mitja -ha començat a les
11:30 hores i ha finalitzat passades les 13 hores-, i que ha rebutjat intèrpret. "Si no em digués
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Cristiano Ronaldo, no estaria aquí", ha etzibat el futbolista del Reial Madrid a la jutge, segons
(http://www.elespanol.com/deportes/20170731/235476820_0.html) El Español
(http://www.elespanol.com/deportes/20170731/235476820_0.html) . El rotatiu ha avançat que
Ronaldo ha responsabilitzat els seus assessors fiscals de la gestió dels drets d'imatges i ha
desvinculat de tota aquesta estructura fraudulenta al seu representant Jorge Mendes, que
segons Ronaldo no té res a veure amb els seus assumptes fiscals.
Cap declaració a la premsa
Malgrat que els assessors de Ronaldo havien preparat un escenari amb focus i faristol inclòs, on
s'esperava el futbolista llegint un comunicat, el seu advocat ha sortit passades les 13.15 hores
per informar que havia abandonat el jutjat i que no hi hauria declaracions davant la premsa.
Fins al lloc s'hi han acostat més de 200 periodistes de diferents països i es concentraven més de
40 càmeres en una plataforma. L'advocat ha explicat que emetran d'aquí a uns 20 minutos un
comunicat.
Les declaracions es realitzen en el marc de les diligències obertes per la suposada comissió de
diversos fraus fiscals comesos entre els anys 2011 i 2014 i que van sortir a la llum arran d'una
denúncia presentada per la Fiscalia Provincial de Madrid, segons fonts del Tribunal Superior de
Justícia de Madrid.
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