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Rull afirma que la confessió de Pujol
és «un afer privat» i familiar
El secretari d'Organització de CiU i futur coordinador general de CDC, Josep Rull, ha evitat valorar
la confessió de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, que aquest divendres s'ha disculpat
després d'admetre en un comunicat haver tingut diners sense declarar a l'estranger, i ha afirmat
que aquest és "un afer privat" de l'expresident i de la seva família. Sobre la reunió que mantindran
els presidents Mas i Rajoy la setmana que ve, Rull ha pronosticat que es trobaran amb un
president espanyol amb una "visió curta i partidària que s'allunya dels lideratges i potents que hi ha
Europa", en referència al primer ministre britànic, David Cameron, que ha autoritzat la consulta a
Escòcia.

Sobre la data que Pujol ha escollit per fer públic el comunicat, el mateix dia que s'ha conegut el
seu nomenament com a número 2 de CDC, Rull ha comentat que caldria "preguntar-li a ell". En
declaracions a TV3, ha reiterat que el 6 de setembre, quan CDC celebrarà el Consell Nacional que
ratificarà els canvis a la direcció del partit, s'obrirà "una nova etapa".

Aquest divendres a la tarda, l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha demanat "perdó"
després de reconèixer que ha mantingut una herència familiar a l'estranger de forma irregular.
Pujol ha confirmat que en els darrers dies els membres de la seva família han regularitzat
l'herència que va deixar el seu pare en morir destinada a Marta Ferrusola i als seus set fills.

D'altra banda, Rull també s'ha referit a la reunió que el president de la Generalitat, Artur Mas, i el
president del govern espanyol, Mariano Rajoy, mantindran la setmana que ve al Palau de la
Moncloa. En aquest sentit, ha comentat que té la sensació que es trobaran un "president de partit
polític obsessionat en guanyar les eleccions municipals i autonòmiques a la resta de l'Estat" i no un
"estadista". Rull ha pronosticat que Rajoy tindrà una "visió curta i partidària que s'allunya dels
lideratges i potents que hi ha Europa, que són els deixen votar", en referència al primer ministre
britànic, David Cameron.

En quant a una entrada d'ERC al Govern, Rull ha dit que caldrà veure si s'ha de "reforçar" o no
amb l'entrada des republicans i ha insistit en la idea que "davant moments excepcionals,
respostes excepcionals".
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