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La biògrafa dels Tous afirma que va
ser la reina Leticia qui va demanar
l'expulsió de Rahola de la Fundació
Anna Alós ha assegurat al programa "Espejo Público" d'Antena3 que "la
independencia comporta la República", i per tant "Leticia es juga el lloc"

La periodista Anna Alós durant la seva participació a Antena3 | Antena3

La periodista Anna Alós, gran coneixedora i biògrafa de la família Tous ha assegurat aquest
dimecres al programa Espejo Público d'Antena3 ( http://www.antena3.com/programas/espejopublico/noticias/anna-alos-asegura-que-desde-la-casa-real-sugirieron-que-se-expulsara-de-lafundacion-de-los-tous-a-pilar-rahola-y-helenarakosnik_201801035a4cccdc0cf2e006ece6e975.html#) que la reina Leticia va ser qui va
demanar a la família de joies que fes fora Rahola i Rakosnik de la Fundació Rosa Oriol. "La
independencia comporta la República", ha dit en antena Alós, per tant "Leticia es juga el lloc".
La mateixa Alós ha assegurat que "la reina Leticia mana molt" i va ser ella "la que va voler que
Pilar Rahola i Helena Rakosnik fossin expulsades de la Fundació Rosa Oriol", davant de
l'estupefacció dels tertulians del programa de Susanna Griso -de vacances aquests dies-.
Espejo Público contactava amb Alós per vídeoconferència per tractar la notícia de la baixada d'un
25% de les vendes que han experimentat els Tous durant aquesta campanya de Nadal, però la
biògrafa els ha sorprès assegurant que la reina havia ordenat una purga independentista a l'entorn
de la Fundació. Alós també ha recordat que l'exministre del PSOE José Bono i la seva esposa són
socis dels Tous.
Cal recordar que arran d'unes fotografies de la filla dels Tous, Alba Tous, fent una arrossada a la
casa d'estiu de Pilar Rahola, juntament amb nombroses personalitats de l'independentisme, des
d'Espanya es va iniciar un boicot als productes de la marca dels joiers manresans. Per intentar
frenar aquest boicot, els Tous van anunciar que farien fora de la fundació Pilar Rahola i Helena
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Rakosnik
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/71664/tous/fa/fora/rahola/rakosnik/fundacio/rosa/orio
l/aturar/boicot/espanyol) -l'esposa d'Artur Mas-. La forta controvèrsia que s'ha produït entre els
patrons de la fundació, ha fet que l'expulsió formal s'ajorni sine die
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/72306/anullada/reunio/fundacio/rosa/oriol/convocada
/fer/fora/rahola/rakosnik) .
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