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La germana de Millet: «Anirà directe
a la infermeria. Li han de fer tot»
Pat Millet assegura, en declaracions a RAC 1, que l'expresident del Palau de la
Música "no durarà" a dins de la presó

Fèlix Millet, sortint de l'Audiència de Barcelona | ACN

"Reconec que ha fet coses mal fetes, però a la presó no durarà. L'haurien d'ingressar directament a
la infermeria. Se li ha de fer tot". Aquestes són les declaracions que ha fet Pat Millet, germana de
Fèlix Millet, a RAC 1 (http://www.rac1.cat/programes/versio/20180205/44568903989/patmillet.html) just després que l'Audiència de Barcelona hagi enviat a presó l'expresident i
saquejador confés del Palau de la Música i la seva mà dreta, Jordi Montull.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/147973/preso/immediata/millet/montull)
Pat Millet reconeix que està afectada perquè no s'esperava aquesta decisió del tribunal
sentenciador. "Sabia que entraria a la presó però que podria complir la pena a casa", ha afirmat.
També ha explicat que el seu germà ni tan sols s'havia endut res de roba perquè no havia previst
entrar aquest mateix dilluns a Brians 1.
"No hi ha risc de fuga. Ell no marxaria mai. No sé si té diners ni on els té", ha insistit Pat Millet. I
és que un dels arguments de la jutge per enviar-los a presó ha estat, precisament, el risc de fuga
"evident" perquè podrien tenir diners no localitzats a l'estranger.
Pat Millet també ha carregat contra els Montull: "El senyor Montull no va ser una bona influència.
Però és només una opinió". De la seva filla, Gemma Montull, ha lamentat que "ha sortit saltant a la
comba". La germana de Fèlix Millet també ha considerat que està convençuda que el seu germà ha
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anat a presó "per influència política".
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