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La banca admet al govern andorrà
que els Pujol tenien 5 milions al
Principat
El cap de govern i els màxims dirigents de les entitats financeres s'han reunit i
seguiran fent-ho per determinar la quantitat de diners i comptes que la família de
l'expresdient català tenia al Principat, segons detalls que ha donat a conèixer
'Diari d'Andorra'
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La banca ha comunicat al govern andorrà que els Pujol tenien entre 4 i 5 milions dipositats en
diversos comptes de la Banca Privada d'Andorra (BPA), segons informa avui el Diari d'Andorra
(http://diariandorra.ad) , vinculat a Andbank un dels bancs contra els quals la família de
l'expresident català estudia presentar querella. Tal com publica el mitjà andorrà, el cap de govern
andorrà, Toni Martí, es va reunir amb els responsables de les entitats i a mitjan setembre ho tornarà
a fer per seguir treballant en el cas Pujol. La xifra contrasta amb els 500 milions d'euros que
segons els informes filtrats per la UDEF espanyola tindria la família de l'expresident català al país.
D'acord amb la informació, els bancs han informat que els diners corresponen a l'herència i que el
10 de juliol es van transferir a Espanya i el 14 es van declarar a Hisenda. La comunicació de la
xifra de diners que els Pujol tenien al Principat s'ha fet de forma verbal durant la reunió
mantinguda amb els màxims dirigents de les entitats financeres esquitxades per l'escàndol.
La resta de bancs, segons Diari d'Andorra, van explicar que no hi havia cap altre compte de la
família al país. Banca i govern es reuniran de nou a partir del 15 de setembre per ampliar les
dades que el cap de govern ha demanat a les entitats, amb la intenció de determinar la xifra total
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de diners que els Pujol tenien al Principat.
Herència
El rotatiu insisteix que els diners provenen de l'herència, tal i com va confessar Pujol en la seva
declaració per escrit. Els diners haurien arribat a Andorra a principis dels noranta, quan els fills de
Pujol van assolir la majoria d'edat. Els diners es van transferir i van quedar ingressats a Andbank
fins al desembre del 2010, segons el Diari d'Andorra. A partir d'aquella data van passar a la BPA
fins el 10 de juliol passat, que van transferir-se, en la seva totalitat, al Banco de Madrid, filial del
banc andorrà a Espanya. Quatre dies més tard, els Pujol van declarar els diners a la Hisenda
espanyola.
El mitjà andorrà torna a abonar la tesi que la Hisenda espanyola ja tenia coneixement d'aquests
diners perquè un exempleat els hauria presumiblement venut la informació. El mitjà es refereix al
possible delator com a "talp".
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