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Ferrusola: «No tenim ni cinc!»
La dona de l'expresident nega tenir cap compte a l'estranger i assegura que
"Catalunya no es mereix aquesta comissió"
[tv3]/videos/5471834/[/tv3]

La dona de l'expresident de la Generalitat, Marta Ferrusola, ha comparegut aquesta tarda al
Parlament. De bon començament, ha avançat que s'acollia al seu dret de no declarar. Tot i que ha
intentat mossegar-se la llengua, no ha pogut resistir el silenci i en alguna ocasió ha replicat als
diputats per insistir que ni ella ni el seu marit no tenen "ni cinc" ni cap compte a l'estranger. "En fa
molta pena això, Catalunya no s'ho mereix", ha etzibat als membres de la comissió.
Ferrusola ha explicat que només hauria anat deu vegades a Andorra -"quatre per esquiar i
alguna per acompanyar a una Fundació per a nens que pateixen càncer"-. De fet, ha ironitzat sobre
la història que un coronel de la Guàrdia Civil va explicar a la comissió donat per fet que donava
permís a què els Mossos per tal que entressin armes a Andorra. "Ui, si, anaven amb quatre
fusells, pistoles i un tanc... Per l'amor de Déu!", ha fet broma.
Així mateix, s'ha desentès de la gestió dels diners de la família i dels negocis dels seus fills. Ha
derivat la gestió actual dels seus diners al seu marit. En aquest sentit, ha tret ferro a la fortuna dels
seus fills i de casa seva. "No tenim ni cinc!", ha insistit i ha assegurat que el Ferrari del seu fill
gran el va comprar "desballestat i se'l va fer arreglar". "van amb una mà al davant i l'altra i al
darrera!", ha afegit.
Per altra banda, ha negat que la seva empresa o les dels seus fills fessin negocis amb la
Generalitat, però ha admès que la seva jardineria, Hidroplant, treballava per l'administració sense
haver concorregut a cap concurs públic". Això sí ha explicat que va regalar les plantes pel despatx
del seu marit de la Generalitat. Respecte algunes de les acusacions de corrupteles apuntades
pels portaveus no ha tingut cap recança en titllar-les de "trola" i ha acusat l'ex-cap de premsa de
Pujol, Ramon Pedrós, de mentir "largo y tendido".
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Ferrusola, a la compareixença. Foto: Adrià Costa
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