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Fitxer 7 

 

 

El president 

Bona tarda a totes i tots, i reprenem la sessió per substanciar el segon punt, que és 

la compareixença de la senyora Marta Ferrusola i Lladós. 

Compareixença 

de Marta Ferrusola Lladós (tram. 357-00842/10) 

I en primera instància li donem la paraula a ella mateixa, perquè es pronunciï sobre 

la seva compareixença en aquesta comissió. Senyora Ferrusola, quan vulgui. 

Gràcies. 

Marta Ferrusola Lladós 

Bona tarda a tothom. Amb tot el respecte envers el Parlament i el que representa, 

jo prefereixo acollir-me a la possibilitat de no declarar. Per tant, no declararé res. 

I ja està. 

El president 

Gràcies, senyora Ferrusola. Doncs ara passarem el torn als grups parlamentaris, 

que igualment li traslladaran les preguntes que li volien plantejar. I començarem pel 

Grup d'Esquerra Republicana, en veu de l'il·lustre diputat Oriol Amorós, per un 

temps de cinc minuts. Senyor Amorós. 

Oriol Amorós i March 

Sí, senyora Ferrusola, vostè està en el seu dret. No tenim més que respectar-li el 

dret que té de no declarar, com vostè entendrà, també, que nosaltres mostrem la 

nostra decepció al respecte. 

Avui hem vist en la intervenció del seu marit una línia argumental de descrèdit de la 

comissió i dels seus treballs. La veritat és que la comissió, doncs, cada diputat 

l'exerceix tan bé com sap; li correspondrà a la ciutadania i a l’opinió pública jutjar la 

seva validesa. Però la comissió es basa en el testimoniatge, i, per tant, en aquelles 

afirmacions que davant de la comissió es poden fer. 
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Per tant, vostè està en el seu dret, però jo també li he de demanar que utilitzi la 

possibilitat del testimoniatge per aportar la seva visió sobre una qüestió que, com 

vostè sap, ha causat un gran trasbals a Catalunya, és un tema que no és fàcil de 

tractar, que segurament hi han molts catalans i moltes catalanes que ho han viscut 

amb una gran decepció, i que segurament les preguntes que li he de fer, doncs, 

tots preferiríem no haver-les de fer, però també és evident que és obligació del 

Parlament de Catalunya fer la funció del control polític, com li correspon, i per tant 

d'avaluar com s'ha exercit el poder, i, quan hi ha hagut problemes al voltant del 

poder, de preguntar sobre aquests, no? 

I, per tant, jo li faré unes preguntes. Si vostè vol acollir-se a la possibilitat que té de 

donar el seu testimoni i, per tant, influir sobre les conclusions d’aquesta comissió 

amb la seva visió o amb la seva opinió, crec que farà ben fet. I, si s'acull al dret de 

no declarar, doncs, què hi farem, no? 

El primer que li hem de preguntar és sobre l'origen. El seu home, doncs, en va 

donar una explicació el 25 de juliol, basada en una deixa, i en la qual el que 

expressava és que els detalls el senyor Florenci Pujol els havia comunicat o els 

havia tractat més amb vostè que no pas amb ell, que fins i tot li havia explicat 

aquesta deixa a través d'una carta. 

Però el problema que tenim amb la credibilitat d'aquesta versió és que no ha estat 

documentada: ni surt a l'herència; ni hem vist amb cap mena de documentació que 

expliqui el volum d’aquesta deixa després de 1980, més enllà; ni els seus 

moviments, ni la seva evolució. I l'únic que tenim en aquesta comissió és el 

testimoniatge del seu cunyat, el senyor Cabana, que diu: «No em consta.» 

I aquest «no em consta» el fa acompanyat d’una explicació del tipus de relació que 

tenia ell amb el senyor Florenci Pujol, que més aviat porta a pensar –el seu 

testimoniatge– que, si el senyor Cabana i la seva esposa, la senyora Maria Pujol, 

no en sabien res, doncs, que això era poc probable. 

No sé si vol afegir alguna cosa sobre aquesta qüestió. (Pausa.) No. 

Hi ha hagut una segona hipòtesi sobre l’origen del volum d'aquests fons, que 

també el testimoni del senyor Cabana ens dóna una dada rellevant, que és que 

s’ha parlat..., hi havia informacions periodístiques, és veritat que poc 

documentades, amb relació a la qüestió de Banca Catalana, però en canvi el 
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senyor Cabana porta una informació important, que és que diu: «Mirin, alguns 

titulars de les accions les vàrem mantenir i aquestes es van revalorar.» 

Vostè, els seus fills, el seu home varen mantenir accions de Banca Catalana a 

banda d'aquelles que van donar a la fundació catalana? (Pausa.) 

Pensi que, clar, si no expliquen els moviments que han tingut, si vostè no ens 

explica, per exemple, aquells que són un fet provat, els moviments que ha tingut 

cap a Andorra, registrats per la duana i expressats en aquesta comissió per un 

exalt responsable de la Guàrdia Civil a Andorra, senyor Matas Zapata, que va dir: 

«No, no, escolti, teníem constància de les visites de la senyora Ferrusola a Andorra 

a través dels permisos que demanaven els mossos d’esquadra per entrar armes a 

Andorra.» Per tant, vostè va anar diverses vegades a Andorra. No sé si les seves 

visites a Andorra tenien a veure amb la gestió d’aquest fons. 

Marta Ferrusola Lladós 

De cap manera, això és una «trola» –això és una «trola». No, de cap manera. 

Oriol Amorós i March 

Bé, ha contestat alguna cosa. 

Marta Ferrusola Lladós 

Sí, perquè... 

Oriol Amorós i March 

Ho nega? Nega que vostè anés a Andorra durant tots aquests anys... 

Marta Ferrusola Lladós 

Sí. 

Oriol Amorós i March 

...de forma freqüent. No hi va anar mai... 

Marta Ferrusola Lladós 

No. Alguna vegada, però... Hi vaig anar a esquiar, vaig anar-hi amb la Fundació 

Enriqueta Villavecchia, amb els nanos amb càncer –tres vegades, vaig anar-hi. 

Vam estar esquiant i ja està, res més, escolti’m. 

Oriol Amorós i March 

http://www.fevillavecchia.es/
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Res més. Per tant, vostè, no va anar a fer cap gestió directament relacionada amb 

aquest fons a Andorra, entre els anys vuitanta i 2014. 

Marta Ferrusola Lladós 

Mai. 

Oriol Amorós i March 

Hi ha un testimoniatge, que també es va produir en aquesta comissió... El seu 

home diu que això és «diuen, diuen»; jo en dic que és un testimoniatge davant de 

la comissió fet per un periodista, el senyor Ekaizer, que és periodista d’investigació, 

que ha estudiat moltes coses, i una de les coses que deia és: «Vostès tindrien molt 

fàcil defensar la seva innocència: podrien fer com el senyor Xavier Trias», que ha 

demanat que s'aixequi el secret bancari sobre els seus comptes a l’estranger, fins i 

tot quan les autoritats andorranes s’hi oposen perquè en el secret bancari tenen un 

negoci important –cosa que critiquem des d'aquí, però és així. 

Ell pot instar a, través d'instàncies judicials andorranes, que s'aixequi el seu secret 

bancari. Per què no ho fan vostès? Per què no aixequen el secret bancari dels 

moviments de tots aquests anys i posen, si no tenen res a amagar, llum i taquígrafs 

als moviments d'aquesta deixa, o d'aquest fons, durant tots aquests anys? 

Marta Ferrusola Lladós 

No sé res, jo, d'això. Em pregunta unes coses que jo... Jo no hi estic, a [# 14.20]. 

(Marta Ferrusola Lladós riu.) 

Oriol Amorós i March 

Bé, li ho preguntarem després el seu fill, que sí –segons va testificar el seu marit 

davant del jutge– que va tenir responsabilitat en la gestió. 

Això sí que ho sabia, que el seu fill va assumir la gestió d’aquest fons a partir de 

l’any 90? 

Marta Ferrusola Lladós 

Sí 

Oriol Amorós i March 

D’acord. 
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El president 

Ha esgotat el temps, senyor Amorós. Si vol fer una última pregunta. 

Oriol Amorós i March 

Ah, ja no tinc temps? (Pausa.) Ostres. Doncs, deixi'm fer una última pregunta, que, 

sincerament, no és agradable de fer però que ha estat important, perquè se n'ha 

parlat molt. 

M’agradaria que em parlés de les relacions entre el seu entorn familiar directe, els 

seus fills, i vostè mateixa, i el Govern de la Generalitat. Perquè sis dels seus fills, i 

vostè mateixa ... 

 

Fitxer 8 

... en algun moment han treballat per a empreses que han facturat al Govern de la 

Generalitat. Creu que aquestes relacions, primer, des d’un punt de vista d’estètica 

política i d’ètica política són defensables? I, segona, el fet que el seu home fos 

president de la Generalitat és evident que té relació amb el fet que tantes persones 

de la seva família hagin facturat al Govern de la Generalitat, no li sembla? 

Marta Ferrusola Lladós 

Jo no ho sé. Jo no sé quantes persones hi han tingut relació. Jo n’hi vaig tenir, però 

va ser una cosa purament... Una va ser un regal que jo li vaig fer al meu marit: 

posar-li plantes al seu despatx. I ja està. Suposo que això ho podia fer, no? 

Oriol Amorós i March 

Això segur que sí, però enjardinar el Port de Barcelona, el World Trade Center, 

diverses conselleries... 

Marta Ferrusola Lladós 

No, no... 

Oriol Amorós i March 

Que el seu fill Pere facturés, que la seva filla Marta també agafés contractes 

d’arquitectura, el cas d’en Josep Pujol a Europraxis, els dotze informes de l’Institut 
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Català de la Salut que no van ser investigats... Tots aquests casos no li semblen 

un excés de relació en aquest cas? 

Marta Ferrusola Lladós 

Hauríem de saber si és veritat tot això que vostè diu. Això pregunti-ho quan vinguin 

ells. 

Oriol Amorós i March 

D’acord, així ho farem. 

El president 

Gràcies, senyor Amorós. És el torn ara del Grup Parlamentari Socialista en veu de 

l’il·lustre diputat Jordi Terrades. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Bona tarda, senyora Ferrusola. Vostè és absolutament conscient que la confessió 

que va fer el seu marit, l’expresident Pujol, el 25 de juliol de 2014 que la seva 

família havia tingut comptes a l’estranger sense declarar a la hisenda pública, 

doncs el que fa és que el capital polític del qual havia..., si hi estigués d’acord o no, 

que el capital polític que el seu marit havia gaudit, en tant que president, doncs 

s’ha esfumat de cop, tot allò de..., el que ell deia abans que vostè vingués, allò del 

«diuen, diuen, diuen», doncs s’ha obert de cop, perquè, com que no s’explica què 

ha passat, doncs tots el dubtes estan oberts. 

Vostè està, com ja li han dit, en tot el dret de no contestar, jo li volia formular cinc 

preguntes, que les hi formularé de totes maneres per si vostè vol contestar-ne 

alguna. 

Jordi Pujol a la seva primera compareixença el 26 de setembre ens va explicar que 

el seu sogre, Florenci Pujol, tenia molt bona relació amb vostè. No sé si vostè ens 

pot explicar quan es va crear el compte corrent de la suposada deixa i si ens pot..., 

si es pot documentar, perquè jo crec que aquest és el tema clau, si es pot 

documentar l’any en què es va obrir aquesta deixa a favor seu i dels seus fills. 

Marta Ferrusola Lladós 

No li puc dir perquè la meva memòria és molt petita. 

Jordi Terrades i Santacreu 
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També li volia preguntar..., fins que el seu fill gran, el Jordi Pujol Ferrusola, als 

anys noranta va començar a controlar aquest compte, hem sabut en seu judicial 

que Jordi Pujol va manifestar que les gestions, l’encàrrec de gestionar aquest 

compte s’havia fet a dos amics seus, al senyor..., primer al senyor Delfí Mateu i 

després al senyor Joaquim Pujol. La pregunta és: des que es va obrir aquest 

compte, i que aquests dos senyors van controlar, fins que se’n va fer càrrec el fill 

gran de la família, com controlaven les gestions que feien aquests dos senyors? 

Vostè ho sap? 

Marta Ferrusola Lladós 

No, no ho sé jo. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Hi ha un altre tema que no em quadra respecte a l’afirmació que ens va fer el seu 

cunyat la setmana passada, quan ens va explicar que quan hi va haver una 

ampliació de capital del Banc Vizcaya, que va ser el banc que es va quedar Banca 

Catalana i va fer una ampliació de capital, van oferir als accionistes de Banca 

Catalana preferència per subscriure aquestes accions d’aquesta ampliació de 

capital del Banc Vizcaya i que ell hi va anar. La seva família hi va anar també a 

aquesta ampliació de capital? 

Marta Ferrusola Lladós 

Jo no ho sé. 

Jordi Terrades i Santacreu 

La pregunta és: es van guardar accions, el control d’accions de Banca Catalana? 

Marta Ferrusola Lladós 

Em sembla que no. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Alguna vegada, sent el seu marit president de la Generalitat, van fer..., el president 

va fer algun favor als seus fills? 

Marta Ferrusola Lladós 

[Caram, pare #, 05.20]. 
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Jordi Terrades i Santacreu 

Favor en el sentit dels suposats assessoraments o negocis que els seus fills tenien 

amb empreses adjudicatàries d’obra pública o de serveis de la Generalitat? 

Marta Ferrusola Lladós 

No. 

Jordi Terrades i Santacreu 

I una darrera pregunta: vostè a algun dels seus fills no els va preguntar com s’ho 

feien per mantenir el que sembla és un ritme elevat de vida? Pels seus negocis? 

Marta Ferrusola Lladós 

Un ritme elevat de vida? Vostè no sap el que passa a casa. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Jo ho dic per la... 

Marta Ferrusola Lladós 

La cosa és molt plana, eh? Re d’elevat de vida. 

Jordi Terrades i Santacreu 

Home, jo no tinc un Ferrari i un Porsche a casa. 

Marta Ferrusola Lladós 

Què? 

Jordi Terrades i Santacreu 

Que jo no tinc cap Ferrari ni cap Porsche a casa. 

Marta Ferrusola Lladós 

Bé, però vostè sap com l’ha comprat? 

Jordi Terrades i Santacreu 

No, li demano a vostè si m’ho pot explicar. 

Marta Ferrusola Lladós 

No –no–, desballestat completament i després s’ho feia arreglar. 

Jordi Terrades i Santacreu 
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No tinc cap més pregunta. 

Marta Ferrusola Lladós 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, senyor Terrades. És el torn del Grup Parlamentari del Partit Popular, en 

veu de l’il·lustre diputat Santi Rodríguez. 

Santi Rodríguez i Serra 

Gràcies, senyora presidenta. Gràcies també per la seva presència aquí, senyora 

Ferrusola, encara que segurament no tant per les explicacions que ens pot donar. 

Miri, nosaltres, ho hem explicat abans i ho expliquem en cada compareixença, 

intentem centrar-nos en una qüestió que entenem que és la fonamental, que és la 

confessió del seu marit el passat 25 de juliol i entorn d’això intentar buscar 

respostes. Perquè si la confessió la va fer el seu marit per intentar posar llum 

davant d’alguns fets, jo crec que el que ha acabat aconseguint és deixar-nos a tots 

enlluernats i mig encegats i no acabem de veure exactament què és el que ha 

passat aquí. I tampoc no contribueixen vostès a aclarir una mica quines són les 

circumstàncies que envolten aquesta deixa..., bé, jo no diria que sospitosa, però 

com a mínim sí que amb molts dubtes. Per això nosaltres... I la prova més evident 

que hi han dubtes és que tant el seu marit, com vostè, com quatre dels seus fills en 

aquests moments estan imputats per una qüestió de blanqueig de diners relacionat 

precisament amb aquesta confessió. Per tant, jo crec que és obvi que els dubtes hi 

són i no hi ha manera que ens en sortim. Clar, en la mesura que continuen havent-

hi ombres de dubte sobre totes aquestes qüestions, planegen les mateixes ombres 

de dubte sobre moltes altres qüestions, ni que sigui allò que avui el seu marit ens 

deia el «diuen, diuen, diuen». Sí, «diuen, diuen», però a vegades el «diuen, diuen» 

acaba sent cert, com ha sigut el cas d’aquests diners a Andorra que el mateix va 

acabar confessant. 

I el primer dubte també li preguntàvem a ell, és per què confessa ell quan ja fa vint-

i-quatre anys que s’extingeix la seva responsabilitat com a tutor del seu fill..., de fill 

menor d’edat, del darrer fill menor d’edat. Quines són les informacions que al llarg 

de dos anys provoquen que el seu marit el 25 de juliol acabi confessant? No d’unes 
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setmanes abans, sinó al llarg de dos anys, que és el que ell mateix diu en el seu 

escrit de confessió. 

Vam sentir que era vostè qui té en el seu poder el document del sogre en el qual 

s’explicita aquest llegat. L’ha portat? L’hem vist? L’ha vist algú? L’ha posat a 

disposició d’algú? És que en la mesura que aquest document no apareix, 

entendran els dubtes que pot generar i que genera tota aquesta situació. Com ens 

podem creure quin és l’origen dels diners després que trenta-cinc anys hagin 

aparegut? Quina certesa ens poden donar respecte a l’origen d’aquests diners? 

Miri, jo també tinc la memòria petita, però li ben asseguro que el meu sogre em 

deixés una desena part de 140 milions de pessetes i me’n recordaria perfectament 

d’on i com me’ls va deixar, perfectament me’n recordaria, per més petita que sigui 

la meva memòria. 

Aleshores, davant de la manca de resposta de totes aquestes preguntes i de tots 

aquests dubtes, això ens pot donar lloc i dóna lloc a especulacions i evidentment 

vostès diran que no, però hi ha un dubte de credibilitat. Vostè mateixa..., s’ha 

escrit, és allò del «diuen, diuen, diuen», s’ha escrit que vostè mateixa va utilitzar el 

fet que el seu marit era president de la Generalitat per fer negocis. Un primer cas, 

no sé si l’afectava a vostè directament, sí a la seva família, amb la venda d’una 

empresa que li va comprar el grup Tipel del senyor Prenafeta, en el qual el senyor 

Artur Mas també hi treballava i el seu fill Jordi Pujol Ferrusola també hi treballava. 

O a través dels negocis d’Hidroplant, que ja li ha comentat algun company i vostè 

ha negat. Ha intercedit vostè en alguna ocasió per obrir portes de la Generalitat per 

a negocis dels seus fills, o de persones properes, o per als seus propis? 

Està convençuda, com hem sentit a dir-li a vostè, que l’exercici d’un càrrec públic 

per part del seu marit dóna dret al fet que els seus fills treballin per a aquesta 

mateixa Administració pública? Estan els 400.000 euros on han d’estar? On havien 

d’estar? D’on havien sortit aquests 400.000 euros? 

Vostè també ha negat els viatges a Andorra, però, en canvi, en aquesta mateixa 

comissió hi ha hagut una persona que va afirmar que, entre l’any 91 i 97, vostè 

anava cada dos-tres mesos a Andorra i, en algunes ocasions, acompanyada del 

seu fill. I ho diu una persona que tramitava davant del Govern d’Andorra el permís 



Sessió núm. 12 / CIFEF / 23 de febrer de 2015 

 
12 

perquè els escortes poguessin entrar amb armes a Andorra. No ens ho podem 

creure, això, no és cert. 

Vostè –acabo, senyor president– l’agost de l’any passat deia: «Els traïdors ja ho 

pagaran.» A qui es referia quan feia servir aquesta expressió? 

Marta Ferrusola Lladós 

Jo ho vaig dir això? 

Santi Rodríguez i Serra 

Sí. «Els traïdors ja ho pagaran.» A qui es referia? 

Marta Ferrusola Lladós 

Si vostè em diu tot el context d’aquesta frase, potser... 

Santi Rodríguez i Serra 

L’agost, imagini’s el context. 

Marta Ferrusola Lladós 

A l’agost no veig mai ningú, no parlo amb ningú a l’agost. Vaig a la muntanya i 

prou. 

Santi Rodríguez i Serra 

No sé si se’n recordarà també, però, el 2004, vostè va afirmar –2004, amb un canvi 

de govern a la Generalitat: «És com si entren a casa teva i et trobes els armaris 

remenats, perquè t’han entrat a robar.» Realment la confusió entre allò públic i allò 

privat arribava a aquests extrems? 

Res més. Gràcies, president. 

Marta Ferrusola Lladós 

No, no tinc res més a dir. 

El president 

Gràcies, senyora Ferrusola. Ara és el torn del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, en veu de l’il·lustre diputat Marc 

Vidal. 

Marc Vidal i Pou 
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Gràcies, president. Senyora Ferrusola, sigui vostè benvinguda i tingui bona tarda. 

En alguna ocasió vostè ha dit que la seva família ha fet molt per Catalunya, ho ha 

dit alguna vegada. Vostè, de fet, ha vist com el seu marit ha estat..., s’ha dedicat al 

país durant tota la vida, a la seva manera, és evident, i no cuidava prou dels seus 

fills. No sé si això..., si és possible això, aquesta sensació que vostè tenia. Vostè 

creu que Catalunya està en deute amb la família Pujol Ferrusola? 

Marta Ferrusola Lladós 

No, perquè ell ho ha fet amb tot el cor i és la seva passió. No compta mai el que li 

torna. Quan deixa coses, les deixa i ja està. En aquest cas, és l’amor. 

Marc Vidal i Pou 

Però vostè se sent injustament tractada pel país, pels mitjans de comunicació o 

fins i tot pel seu mateix partit? Creu que els han deixat sols quan parlen que només 

es tracta d’un tema familiar? I quan el senyor Mas ho diu o renega de l’amistat amb 

el seu fill Jordi? Vostè què en pensa quan sent tot això? 

Marta Ferrusola Lladós 

N’hi ha molta de gent a Catalunya, poden ser uns que reneguen d’una cosa, uns 

altres que reneguen d’una altra, però, en conjunt, trobem més gent que ens estima 

que no pas que ens rebutja. 

Marc Vidal i Pou 

I vostè o algun dels seus fulls van aconsellar el president Pujol que Artur Mas fos el 

seu successor? Ho dic pel que en una biografia autoritzada seva de l’any 2002 ho 

diu: «A la Marta li agradava la idea que un home proper a la família es perfilés com 

a possible substitut del seu marit i sabem que el seu punt de vista va ser 

determinant en la designació del successor del Pujol, així com en el nomenament 

de diversos consellers.» Vostè també aconsellava el nomenament de consellers? 

Marta Ferrusola Lladós 

Jo no m’hi he ficat mai. 

Marc Vidal i Pou 

Ho diu una biografia autoritzada, eh? 

Marta Ferrusola Lladós 
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No m’hi he ficat mai, jo. 

Marc Vidal i Pou 

I vostè creu que Artur Mas pot no saber res dels negocis que feien els seus fills 

quan es relacionaven amb organismes de la Generalitat, considerant els anys que 

va ser conseller el senyor Mas? 

Marta Ferrusola Lladós 

No ho sé. No ho sé, perquè els nostres fills cada u ha fet la seva vida. 

Marc Vidal i Pou 

Parli’m dels diners d’Andorra. Vostè tampoc en sabia res, com diu el seu marit? O 

vostè rebia informació del senyor Mateu sobre els comptes d’Andorra, com diu el 

seu marit, i li va donar alguna vegada vostè instruccions al senyor Mateu amb 

[relació ]... 

 

Fitxer 9 

aquests diners? 

Marta Ferrusola Lladós 

No, mai. 

Marc Vidal i Pou 

Mai? 

Des de quan sabia vostè que tenia diners a nom seu a Andorra? Dit d’una altra 

manera, des de quan està defraudant Hisenda amb aquests diners? 

Marta Ferrusola Lladós 

No ho sé. 

Marc Vidal i Pou 

No ho sap? 

Marta Ferrusola Lladós 

No ho sé. 

Marc Vidal i Pou 
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Vaja. 

Qui decideix que el seu fill Jordi es faci càrrec d’administrar el suposat llegat? És 

conscient que administrar diners sense declarar és estafar els ciutadans, d’alguna 

manera, i que això ho feia mentre el seu marit era president? Ho sap, des de 

quan? 

Marta Ferrusola Lladós 

No. 

Marc Vidal i Pou 

Des de l’any 91, com diuen els seus fills en la declaració? 

Marta Ferrusola Lladós 

Deu ser això, no ho sé. Jo com que no entenc en res d’això. 

Marc Vidal i Pou 

D’acord, d’acord. 

Escolti, una altra cosa. El seu marit va dir en la declaració del jutjat 31 que vostès 

tenien comptes a Suïssa. Encara en tenen? Quins comptes tenen a l’estranger? En 

quins països? En quines quantitats? Té o ha tingut comptes a les illes del canal –

Man, Jersey, Guernsey? D’on provenen els fons d’aquests comptes? 

Marta Ferrusola Lladós 

Ni parlar-ne. 

Marc Vidal i Pou 

Ho dic perquè el seu marit ho va dir. Si vol li puc llegir la declaració. 

Marta Ferrusola Lladós 

Sí, sí, però... Que té diners en aquestes illes? 

Marc Vidal i Pou 

No, en aquestes illes, no; a Suïssa. 

Marta Ferrusola Lladós 

No, tampoc. 

Marc Vidal i Pou 
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Per tant, el seu marit... la declaració no és prou correcta, pel que sembla. 

Marta Ferrusola Lladós 

Si no tenim ni cinc! 

Marc Vidal i Pou 

Bé, doncs, aquí, hi haurà una contradicció, eh? L’hi puc llegir, però no ho faré, 

perquè, sinó, després, segur... 

Marta Ferrusola Lladós 

No, no. La pot llegir, la pot llegir tranquil·lament. Jo l’escolto. 

Marc Vidal i Pou 

Sí. No, diu... Està en castellà, és la declaració al jutjat, que ignora «si las fuentes 

de que su esposa e hijos Marta, Mireia i Pere tenían en Suiza se nutrían de fondos, 

ingresos y transferencias realizadas desde otros países». Per tant, si ignora si es 

nodrien els comptes que tenien a Suïssa, vol dir que les tenien. 

Marta Ferrusola Lladós 

Se ignora. 

Marc Vidal i Pou 

«Ignora si las cuentas que su esposa tenía en Suiza...» ignora si es nodrien de 

fons. 

Marta Ferrusola Lladós 

Si ho ignoren tot, ho ignoren tot. Ara, tiren, tiren el broc i ja està . 

Marc Vidal i Pou 

Bé, això és una declaració signada pel seu marit. 

Escolti’m, el seu fill OIeguer era l’encarregat de gestionar les inversions del tresor 

familiar des dels paradisos fiscals? Vostè li donava instruccions al seu fill Oleguer 

per fer-ho? 

Marta Ferrusola Lladós 

No. Mai. 

Marc Vidal i Pou 
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No? 

Marta Ferrusola Lladós 

Eren els seus negocis el que feia. 

Marc Vidal i Pou 

Suposo que vostè coneixia Herbert Rainford Towning, el cervell de l’estructura 

fiduciària de Jordi Pujol Ferrusola a Londres. Quantes vegades s’hi va reunir 

vostè? 

Marta Ferrusola Lladós 

Mai. Jo no sé pas qui és. 

Marc Vidal i Pou 

Mai. No el coneix? No el coneix? 

Marta Ferrusola Lladós 

No. 

Marc Vidal i Pou 

Molt bé, molt bé. 

Marta Ferrusola Lladós 

Li han dit que sí? 

Marc Vidal i Pou 

No, no, és una pregunta. Vostè diu que no, me l’he de creure, lògicament. 

Marta Ferrusola Lladós 

No, no. És la primera vegada que sento aquest nom. 

Marc Vidal i Pou 

D’acord, d’acord. 

Escolti’m, per què a l’any 2010 va migrar els diners d’Andbank a la Banca Privada 

d’Andorra? Vostè té comptes a Andorra encara? 

Marta Ferrusola Lladós 

Jo, no. 
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Marc Vidal i Pou 

No? 

Marta Ferrusola Lladós 

No. 

Marc Vidal i Pou 

En cap banc? 

Marta Ferrusola Lladós 

En cap banc. 

Marc Vidal i Pou 

En cap banc. Molt bé. 

Doncs, canviem de tema. Deixem Andorra. 

El senyor Pedrós ens va dir que a l’àrea de Presidència es veia molt de moviment 

de negocis. Sap què volia dir? Vostè hi intervenia? Ho dic perquè va venir a dir, 

d’alguna manera, que vostè demanava a Presidència determinats favors pels seus 

fills i no vaig acabar d’entendre què volia dir. 

Marta Ferrusola Lladós 

Mai ni un. 

Marc Vidal i Pou 

Per tant, el senyor Pedrós menteix? 

Marta Ferrusola Lladós 

Del tot. 

Marc Vidal i Pou 

El senyor Pedrós menteix del tot? 

Marta Ferrusola Lladós 

Del tot. 

Ni un. 

Marc Vidal i Pou 
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Les conegudes males relacions o relacions poc amables amb la senyora Carme 

Alcoriza són perquè li demanava vostè que no fiqués el nas en temes de Govern? 

Són perquè criticava els negocis que els seus fills feien utilitzant la Generalitat com 

a escut? No ho sap? 

Marta Ferrusola Lladós 

No. 

Marc Vidal i Pou 

Miri, vostè sempre ha defensat que els seus fills o vostè mateixa tenien tot el dret 

del món a tenir contractes amb la Generalitat mentre la governava el seu marit i 

sabem que sempre li ha molestat que la premsa parlés d’aquests temes. En alguna 

ocasió va haver d’enfrontar-se amb algun conseller del Govern presidit pel seu 

marit que no opinava el mateix i no volia contractar els serveis d’una empresa, 

precisament, perquè estava vinculada a la seva família? Ho recorda? 

Marta Ferrusola Lladós 

No ho sé. 

Marc Vidal i Pou 

No ho sap. 

Vostè és una dona emprenedora, de fet, amb Hidroplant, ja va posar plantes a tot 

l’edifici de Banca Catalana, no hi havia oficina de la Generalitat que s’inaugurés 

que no tingués la seva dotació de plantes, fins i tot, va canviar la gespa del Camp 

Nou. Com s’ho feia per tenir tan fàcilment contractes amb la Generalitat? Va 

guanyar algun concurs públic? La contractaven directament? Era per amistat? Era 

influència del senyor Sumarroca o era influència del seu marit? 

Marta Ferrusola Lladós 

Depenia de cada cosa. Tot era diferent. Era una negoci, escolti’m. Si no anaves a 

vendre, malament, allò queia. 

Marc Vidal i Pou 

És clar. Però va guanyar algun concurs públic? 

Marta Ferrusola Lladós 
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Mani’m? 

Marc Vidal i Pou 

Va guanyar algun concurs públic? 

Marta Ferrusola Lladós 

No ens vam presentar mai a cap concurs públic. 

Marc Vidal i Pou 

Cap concurs públic. Molt bé. 

Vostè ha fet negocis amb Isidor Prenafeta? 

Marta Ferrusola Lladós 

Jo, no. 

Marc Vidal i Pou 

No. I en Lluís Prenafeta? 

Marta Ferrusola Lladós 

No. 

Marc Vidal i Pou 

No? Mai? Mentre era secretari general tampoc? 

Marta Ferrusola Lladós 

Mai. Mai. 

Marc Vidal i Pou 

Cap tipus de negoci? 

Marta Ferrusola Lladós 

Mai. 

Marc Vidal i Pou 

Ha traspassat l’esperit emprenedor als seus fills? Aquest esperit de...? De què 

treballen els seus fills? Quin ofici tenen? Quins estudis? Com s’ho han fet per fer-

se rics? 

Marta Ferrusola Lladós 
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Miri, vostè, que està tan assabentat, doncs, busqui-ho. 

Marc Vidal i Pou 

Ah, d’acord. 

Bé, una qüestió molt personal. Es considera vostè una bona mare cristiana, 

senyora Ferrusola? Se sent fracassada com a mare, en veure que tots els seus fills 

estan imputats en diversos casos? 

Marta Ferrusola Lladós 

No. 

Marc Vidal i Pou 

No sent cap vergonya ni cap responsabilitat personal de veure que els seus fills 

estan acusats d’haver-se aprofitat de l’esfera pública per fer negocis bruts? 

Marta Ferrusola Lladós 

Com que això no és veritat... 

Marc Vidal i Pou 

No és veritat? 

Marta Ferrusola Lladós 

...doncs, molt orgullosa dels meus fills. 

Marc Vidal i Pou 

A vostè no li causa cap problema de consciència, com al seu cunyat, per exemple, 

l’ostentació de la riquesa del seu fill mentre la gent passa gana? La bona gent de 

Catalunya, per la qual, suposadament, eh?, treballava el seu marit durant vint-i-tres 

anys, va perdent la feina, va caient en la pobresa i els seus fills sembla, només 

sembla, se n’aprofiten. De veritat, de veritat, no li causa mal estar, senyora 

Ferrusola? 

Marta Ferrusola Lladós 

No. Van amb una mà al davant i l’altra al darrere. 

Marc Vidal i Pou 

Molt bé. 
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No tinc més preguntes, senyor president. 

El president 

Gràcies, senyor Vidal. 

Ara, és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans, en veu de l’il·lustre diputat 

Carlos Carrizosa. 

Carlos Carrizosa Torres 

Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Ferrusola. Vamos a ver, sabe 

usted que está aquí porque se ha creado una comisión de investigación ante las 

sospechas de que su familia se ha enriquecido por las mordidas que se cobraban 

de las obras públicas y por haber obtenido de la Administración catalana contratos 

mediante el uso del tráfico de influencias. Esta es la razón por la que estamos 

aquí. 

Y estamos aquí también porque su marido, en julio, dijo que el dinero que había en 

Andorra procedía de una herencia. 

Mire, respecto a la herencia, yo le pregunto si es cierto lo que dijo su marido 

acerca de la herencia. ¿Le dejó un legado a usted su suegro? 

Marta Ferrusola Lladós 

Perdoni, el meu marit no ha dit mai que era procedent d’una herència. 

Carlos Carrizosa Torres 

D’un llegat. 

Marta Ferrusola Lladós 

És molt diferent. 

Carlos Carrizosa Torres 

D’una deixa. 

Marta Ferrusola Lladós 

És molt diferent. Una deixa és una cosa que... Bé, vostè és molt jove encara, no 

sap com anaven aquestes coses. 

(Rialles.) 
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Carlos Carrizosa Torres 

Com anaven? 

Marta Ferrusola Lladós 

Eh? En una calaixera, es deixava un paper per al dia que et mories i deies: «Tinc 

tants diners per a vosaltres a tal lloc.» I ja està. Això era un diner negre, no? 

Doncs, ja està. És això. 

Carlos Carrizosa Torres 

Ya. Lo que pasa es que, si esto fuese así, ustedes, a parte de no liquidar los 

impuestos y tal, que eso es un fraude a todos los ciudadanos porque, digamos, 

deja de ir un dinero a las arcas públicas que sirve para pagar muchas cosas –

hospitales, escuelas, etcétera–, pues, esto es un fraude. Pero, por otro lado, hay 

un fraude a su familia, ¿no? ¿A su cuñada, que se ve defraudada en su herencia? 

Marta Ferrusola Lladós 

No ho sé. Jo no sabia tot això, vaja. El meu sogre només va dir el que va dir, que 

deixava un llegat per a nosaltres i ja està. 

Carlos Carrizosa Torres 

Claro, pero... 

Marta Ferrusola Lladós 

Llavors, si no vols que la pols s’aixequi, més val callar. I ja està. 

Carlos Carrizosa Torres 

Pero si ustedes, ahora, se han visto obligados a hablar, ahora, en 2014, pues, 

entonces, le habrán dicho a su cuñada: «Oye, pues, mira, sí, hubo esto y a tí, con 

los intereses y tal, te correspondería tanto». ¿Le han compensado a la cuñada? 

Marta Ferrusola Lladós 

Jo no ho sé. El meu marit és el que ho porta, això. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿No sabe si le han ofrecido dinero como compensación a la cuñada, que vio 

defraudado su derecho sucesorio? 

Marta Ferrusola Lladós 
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No. 

Carlos Carrizosa Torres 

Muy bien. 

Claro, luego, hay otra cosa, que es, se ha dicho mucho que usted iba a Andorra, 

que hacía viajes frecuentes y usted, aquí, lo ha negado. Pero es que, claro, el 

coronel de la Guarida Civil que se encargaba de dar la entrada, dice, de usted con 

mossos que iban armados, tenía que notificar a las autoridades de Andorra. 

¿Esto...? ¿Usted iba con mossos armados a Andorra? 

Marta Ferrusola Lladós 

Sí, fins aquí dalt. Quatre fusells, sis escopetes i un tanc. (Remor de veus.) 

Carlos Carrizosa Torres 

Con un revólver o una pistola era suficiente. 

Marta Ferrusola Lladós 

Per l’amor de Déu, escolti. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿Dice que no? 

Marta Ferrusola Lladós 

No, ni parlar-ne. 

Carlos Carrizosa Torres 

Pues, esta comisión ha pedido a la conselleria d’Interior que nos den... Porque, 

claro, si esto quedaba constancia, porque nos dice el coronel de la Guardia Civil 

que lo notificaban por fax, entonces, tiene que quedar constancia. 

Marta Ferrusola Lladós 

Doncs, bé. Què vol que li digui? Jo no... Si jo ne he anat ni deu vegades a Andorra, 

ni deu vegades a Andorra. 

Carlos Carrizosa Torres 
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Pues, qué casualidad que todo el mundo se obstina en mentir para inculparles a 

ustedes, porque viene un coronel de la Guardia Civil y dice que desde 1991 a 1997 

iba usted cada dos o tres meses. 

Marta Ferrusola Lladós 

Imagina’t! Mare de Déu, quin horror! No, no. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿Pero, para esquiar, sí que iba? 

Marta Ferrusola Lladós 

No, esquiar, quatre. 

Carlos Carrizosa Torres 

Quatre vegades? 

Marta Ferrusola Lladós 

Quatre vegades. 

Carlos Carrizosa Torres 

Del 91 al 97? 

Marta Ferrusola Lladós 

Eh? No. Ni del 91 al 97, no, no. Bé, deixem-ho córrer, perquè, escolti’m, a mi, em 

fa pena, eh?, aquest diàleg. Molta pena em fa –molta pena. Catalunya no s’ho 

mereix això? 

Carlos Carrizosa Torres 

Qui no s’ho mereix? 

Marta Ferrusola Lladós 

Catalunya. 

Carlos Carrizosa Torres 

Ah, Catalunya. Jo crec que el que es mereixen els ciutadans de Catalunya és que 

es paguin els impostos i poder tenir serveis públics, oi? 

Marta Ferrusola Lladós 
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D’acord. 

Carlos Carrizosa Torres 

Bueno, pues, vamos a ver... Claro, lo que pasa también es otra cosa, señora 

Ferrusola. Si usted niega con tanta vehemencia todo esto, pues, yo creo que es 

facilísimo, levantar el secreto bancario, enseñar todos los extractos y decir de 

dónde vino el dinero. 

Marta Ferrusola Lladós 

No ho sé. Jo, amb els bancs, no hi entenc. 

Carlos Carrizosa Torres 

Usted entiende mucho porque ha manejado dinero y es la esposa del expresidente 

de la Generalitat y sabe mucho. 

Marta Ferrusola Lladós 

Els de casa meva i prou. 

Carlos Carrizosa Torres 

Claro, pero es que, fíjese, es algo tan simple, extractos bancarios y explicar: «Mire, 

este apunte viene de aquí, este apunte viene de allá». Y, entonces, todas las 

sospechas, todo esto que estamos haciendo aquí se disiparía. ¿No pueden hacerlo 

ustedes? Entonces, comprenderá que no les creamos, cuando viene usted aquí 

toda vehemente negando que ustedes se hayan lucrado y que tengan fortunas 

fuera. 

Marta Ferrusola Lladós 

No contesto. Ho he dit al començament, eh?, que no contestaria i, ara, resulta que 

estic aquí contestant-ho tot, o sigui que s’ha acabat. 

Carlos Carrizosa Torres 

Bueno, yo, sin embargo, mientras haya tiempo, le continuaré haciendo preguntas 

por si usted las quiere responder. 

Marta Ferrusola Lladós 

Bé. 

Carlos Carrizosa Torres 
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¿Eh? 

Le pregunto directamente ¿cuánto dinero tienen en el extranjero? Esto lo sabrá 

usted, si son 10 millones, 20, 50, 100 o 300. 

Marta Ferrusola Lladós 

No contesto. 

Carlos Carrizosa Torres 

Muy bien. 

Quería preguntarle... Es que, fíjese, también, aquí, a parte del señor coronel, que 

dice usted que mentía, el señor Ramon Pedrós, cap de Premsa de la Generalitat 

de su marido, también dijo que usted llamaba continuamente a Presidencia 

pidiendo favores para sus hijos y que los consellers llegaron a advertir a su marido 

de que «cuidado que, con todo lo que están liando tus hijos por aquí, que te va a 

perjudicar». «Tus hijos y tu mujer», que llamaba. 

Marta Ferrusola Lladós 

No res. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿También miente el señor Pedrós, entonces? 

Marta Ferrusola Lladós 

Uh! Largo y tendido. 

Carlos Carrizosa Torres 

Bueno. ¿Los viajes de sus hijos a Portugal, a Argentina, a Uruguay, Chile, viajes 

de negocios que, a veces, estaban vinculados con viajes oficiales usted los 

conoce? 

Marta Ferrusola Lladós 

No ho sé. 

Carlos Carrizosa Torres 

Muy bien. 
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Vamos a ver, ha salido en los medios que, en enero de 2011, usted recibió en su 

cuenta tres ingresos en dos días por un total de 835.000 euros de su hijo Jordi y 

que eran de las cuentas de Andbank a las cuentas del BPA. ¿Usted recuerda estos 

ingresos en su cuenta por valor de 835.000 euros? 

Marta Ferrusola Lladós 

No. Jo tenia confiança i ell ho anava fent. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿Su hijo mayor? 

Marta Ferrusola Lladós 

O les persones que hi havien abans. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿Quién le dio a su hijo mayor las instrucciones, los poderes para que operase en 

las cuentas en nombre de toda la demás familia? 

Marta Ferrusola Lladós 

No ho sé. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿No lo sabe? ¿Usted no fue? 

Marta Ferrusola Lladós 

No. 

Carlos Carrizosa Torres 

Entonces, tuvo que ser su marido. 

Marta Ferrusola Lladós 

Doncs, devia ser ell. 

Carlos Carrizosa Torres 

Oiga, y en cuanto... Claro, usted, que está, digamos, con su marido, pues, desde 

los tiempos de la oposición al franquismo, estuvo con su marido, conoce muy bien, 

digamos, el mundo del catalanismo que puso dinero, bueno, pues, para financiar 

todo el movimiento catalanista y se dice: «Bueno, hay un catalanismo patriótico, 
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que ponía dinero a cambio de nada» y, luego, había un catalanismo de negocios, 

que es el que estaba haciendo los negocios con su marido y con el entorno de su 

marido y de los consellers. ¿Usted sabe de esto? 

Marta Ferrusola Lladós 

No. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿No lo sabe? 

Marta Ferrusola Lladós 

No. 

Carlos Carrizosa Torres 

¿Y cree que puede ser así? 

Marta Ferrusola Lladós 

No ho sé. 

Carlos Carrizosa Torres 

Yo, señora Ferrusola, ya le voy a hacer una última pregunta y es si usted cree 

que... Claro, usted que proviene –y yo estoy seguro de ello– de un entorno 

catalanista sincero, por tradición familiar, por lo que sea, pues, parece como que 

han acabado contaminando todo lo que ustedes han representado y todo lo que ha 

representado el partido que ustedes fundaron, pues, con la corrupción política y 

que esto ha llegado ya a su fin. ¿No le parece  

 

Fitxer 10 

...parece que es una pena que todo lo que ustedes hicieron haya quedado al final 

como una forma de hacer negocio? 

Marta Ferrusola Lladós 

No contesto. 

Carlos Carrizosa Torres 

Gracias.  
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El president 

Gràcies, senyor Carrizosa, senyora Ferrusola. Ara és el torn del Grup Parlamentari 

de la CUP - Alternativa d’Esquerres, en veu de la diputada Isabel Vallet. 

Isabel Vallet Sànchez 

Bé, bona tarda. Jo m’imagino que vostè ha arribat a la conclusió que totes 

aquestes preguntes que se li fan sobre si té diners o no, sobre els negocis dels 

seus fills, sobre el seu patrimoni es fan perquè no han pogut provar que aquesta 

deixa sigui així com vostès declaren que és, finalment no han pogut provar quin és 

l’origen i, per tant, d’aquí totes aquestes preguntes que els poden importunar. 

Però, clar, és que a nosaltres ens sobta, perquè vostè acaba de dir aquí una cosa 

que ens sobta bastant, que és que vostès no tenen ni cinc, tal qual, ho ha dit: «Si 

nosaltres no tenim ni cinc.» I, en canvi, em sembla que vostè ha presentat 

declaracions extemporànies de l’impost de patrimoni, corresponents a l’exercici 

2011, 2012 i 2013, per exemple, el 2013, per una base imposable d’1.140.000 

euros. 

Marta Ferrusola Lladós 

No sé a quan puja, però, si s’ha fet s’ha fet. Està feta, no? Doncs, ja està. 

Isabel Vallet Sànchez 

Sí, però coincidirà amb mi que 1.140.000 euros són més que cinc.  

Marta Ferrusola Lladós 

Cada u se sap el que és seu, perdoni, això és una cosa molt particular, eh? Vostè 

m’està aquí preguntant qui sap què i... 

Isabel Vallet Sànchez 

Però sap per què li preguntem això o no? 

Marta Ferrusola Lladós 

Em molesta. 

Isabel Vallet Sànchez 

Doncs, precisament per això li feia aquesta reflexió inicial, la reflexió inicial que si 

aixequessin el secret de sumari no hauríem de fer preguntes que els incomoden 
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sobre el seu patrimoni, no hauríem de fer preguntes que els incomoden sobre el 

patrimoni dels seus fills. 

Marta Ferrusola Lladós 

La incomodaria, a vostè, que li fes la pregunta per què porta un vestit negre? 

Isabel Vallet Sànchez 

És una samarreta, no m’incomoda, és una samarreta negra. 

Marta Ferrusola Lladós 

Ja, ja, ja, perdoni. Ja està. 

Isabel Vallet Sànchez 

Seguirem, en tot cas. Vostè diu que no sabria dir quan és que coneix vostè que 

se’ls deixa la deixa aquesta, valgui la redundància, però sí que ens ha dit aquí, tot i 

que ha dit que no respondria res, que el seu fill Jordi Pujol Ferrusola administrava 

l’herència. La nostra pregunta, finalment, és: no sap dir quan la coneixien, però en 

tot cas la coneixien amb anterioritat a saber que el seu fill administrava l’herència, 

o no? 

Marta Ferrusola Lladós 

No ho sé. 

Isabel Vallet Sànchez 

Vostè no sé si sap que la senyora María Victoria Álvarez diu de vostè i del seu fill, 

exactament, que el seu fill, com a administrador d’aquesta herència, hauria rebut 

una trucada de vostè, en la qual vostè li diu: «Ja estàs a Londres? Doncs, que 

sàpigues que els 400.000 ja estan on havien d’estar.» 

Marta Ferrusola Lladós 

Això és mentida. 

Isabel Vallet Sànchez 

Això és mentida. Vostè coneix... Li han preguntat pel senyor Matas Zapata, que va 

explicar o en tot cas va dir que vostè –ja li ho han preguntat altres diputats– anava 

a Andorra, anava acompanyada de dos mossos d’esquadra que anaven armats i 
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que, en tot cas, estava acreditat, i vostè aquí ha dit que mentia. Per què creu que 

pot mentir el senyor Matas Zapata? Quin interès pot tenir a mentir? 

Marta Ferrusola Lladós 

No ho sé. No ho sé. No el conec. 

Isabel Vallet Sànchez 

D’acord. Sobre declaracions i també sobre acusacions de mentir, que també ha dit 

que el senyor Pedrós mentia, el senyor Pedrós ens deia, doncs, que generava 

tensió al Govern el fet que vostè demanés favors per als seus fills, i que, en tot cas, 

fins i tot s’havia personat, de vegades, a Palau, que aquesta situació generava una 

tensió incerta en el Govern, i que no agradava. Si vostè ha dit que això és mentida, 

ho ha dit fins ara, per què creu també que s’hagi pogut inventar aquestes coses, el 

senyor Pedrós? 

Marta Ferrusola Lladós 

Pregunti-li a ell. 

Isabel Vallet Sànchez 

Que els deu voler mal? 

Marta Ferrusola Lladós 

Què? 

Isabel Vallet Sànchez 

Els deu voler mal, a vostès, per inventar aquestes coses? 

Marta Ferrusola Lladós 

Suposo que bé no, eh? 

Isabel Vallet Sànchez 

Perquè, en tot cas, no són certes, no és cert que vostè hagi trucat mai a cap 

conseller per demanar favors sobre els seus fills. Què me’n diu, vostè, d’una 

declaració que feia en la qual deia que –i s’ha dit també– vostè no s’amagava de 

defensar que els seus fills tenien el dret a guanyar-se la vida i a ser compensats, 

diu, per la dedicació i l’entrega que els seus pares havien fet pel país. 
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Vostè sabria dir-me com podem quantificar aquesta entrega que vostè i el senyor 

Pujol han fet pel país? Amb aquests 4 milions d’euros de la deixa n’hi hauria prou 

de quantificació? Són prou els trens de vida de luxe que vostè diu que no tenen els 

seus fills, però que, en tot cas, sembla que estan bastant provats? És suficient 

compensació? El país ha fet suficient per a la família Pujol o encara els devem 

alguna cosa? 

Marta Ferrusola Lladós 

No contesto. 

Isabel Vallet Sànchez 

D’acord. Ens deia que, en tot cas els seus fills no tenien..., bé, que no sabíem quin 

tren de vida portaven en sa casa, no? I algun diputat li feia esment dels cotxes de 

luxe del seu fill, pel que sembla un Jaguar E-Type 3, un Ferrari F40, un Lotus Elan, 

un Porsche 356, un Porsche 911, un Ferrari 328, un Lamborghini Diablo, un Ferrari 

Testa Rosa... I diu que nosaltres no sabem això com ho havia aconseguit, ni si 

eren cotxes de luxe. Ens pot explicar com... 

Marta Ferrusola Lladós 

Jo crec que encara se’n deixa quatre o cinc. 

Isabel Vallet Sànchez 

Bé, jo diria, això és... 

Marta Ferrusola Lladós 

Després d’haver-ne dit tants, la veritat, un perd el món de vista. 

Isabel Vallet Sànchez 

Aquesta ironia vol dir que ho nega? 

Marta Ferrusola Lladós 

Home, home, per l’amor de Déu... 

Isabel Vallet Sànchez 

Nega que aquests cotxes els tenia el seu fill i els ha venut? 

Marta Ferrusola Lladós 

No, no, no, no, no. 
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Isabel Vallet Sànchez 

Ho nega o no ho nega? 

Marta Ferrusola Lladós 

No. Nego que els tingués.  

Isabel Vallet Sànchez 

D’acord. 

Marta Ferrusola Lladós 

Nego que els tingués. 

Isabel Vallet Sànchez 

En tot cas, em sembla que això contradiu una mica les declaracions que el seu 

mateix fill hagi pogut fer, però, sí, d’acord, no passa res. 

Sobre el tema que els seus fills no en tenen ni per a tapar... Ha dit «ni una mà per 

davant ni una mà per darrere». 

Marta Ferrusola Lladós 

Això anava en un altre context. 

Isabel Vallet Sànchez 

Ah, d’acord. No era referit, llavors, al fet que tinguin una posició econòmica alta. 

Marta Ferrusola Lladós 

No. 

Isabel Vallet Sànchez 

No. D’acord, d’acord, perfecte, ho havia entès, llavors, malament. Llavors li 

preguntaré dos últimes coses. Vostè sabia en quins negocis treballava o en tot cas 

a què es dedicava el seu fill Jordi Pujol Ferrusola? 

Marta Ferrusola Lladós 

No ho sé. 

Isabel Vallet Sànchez 

No ho sabia o... 
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Marta Ferrusola Lladós 

No, jo no ho sé, jo no ho sé. És el meu marit el que hi parlava. 

Isabel Vallet Sànchez 

I vostè alguna vegada havia trucat a determinats llocs per fer que el seu fill 

acompanyés el seu marit a algun viatge, per exemple el viatge aquest a Rosario, 

en el qual el seu marit surt fotografiat, en un dels negocis del seu fill? 

Marta Ferrusola Lladós 

No, mai. 

Isabel Vallet Sànchez 

Mai? D’acord, doncs. Tinc temps o ha acabat? 

El president 

L’última pregunta. 

Isabel Vallet Sànchez 

L’última pregunta és: també, de la declaració del senyor Pedrós, que vostè diu que 

menteix..., bé, es deixava intuir que a vostè li molestava bastant que els mitjans de 

comunicació insinuessin que vostè demanava favors polítics per als seus fills. 

Considerant que vostè tenia una empresa que ha rebut adjudicacions per part de la 

Generalitat, li preguntaré sobre el que em pot respondre vostè i, als seus fills, en 

tot cas, sobre el que puguin respondre ells. La seva empresa, Hidroplant, quant ha 

facturat aproximadament de la Generalitat, amb independència que sigui amb 

contracte o sense contracte, quant. 

Marta Ferrusola Lladós 

Ja fa temps que la vam vendre. No ho sé. 

Isabel Vallet Sànchez 

No ho sap. Ni de manera aproximada no sap, com a empresària, no sap més o 

menys quant ha facturat de la Generalitat. 

Marta Ferrusola Lladós 

No, no, jo no em cuidava dels números. 

Isabel Vallet Sànchez 
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D’acord, moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, senyora Vallet. Finalment, en nom del Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió, té la paraula la il·lustre diputada Meritxell Borràs per a un 

temps de cinc minuts. 

Meritxell Borràs i Solé 

Molt bé, gràcies, president. Bona tarda. 

Marta Ferrusola Lladós 

Bona tarda. 

Meritxell Borràs i Solé 

Des del Grup Parlamentari de Convergència i Unió sempre hem dit que 

considerem que aquesta és una comissió d’investigació parlamentària i, per tant, 

per rendir comptes des d’un punt de vista polític, per establir quins canvis s’han de 

dur a terme en l’àmbit legislatiu o governamental, per tal d’evitar l’evasió o el frau 

fiscal, així com la corrupció política. Aquesta és la funció d’aquesta comissió. 

És en aquest sentit que nosaltres no vàrem votar la seva compareixença, perquè 

entenem que vostè, si ha de respondre en algun lloc no és davant d’aquest 

Parlament, i som de l’opinió que, si han demanat la seva compareixença, és més 

per construir un relat que nosaltres no compartim, ni de bon tros.  

Com ja hem manifestat en seu parlamentària, però també fora d’aquesta, el 

comunicat del dia 25 de juliol del president Pujol ens va causar, sobretot, una gran 

perplexitat i també dolor, com a molts altres ciutadans catalans i no catalans, però 

comprendrà que, en el nostre cas, sigui especialment, aquest fet, significatiu. 

Vostè, però, ens ha comunicat que, pel fet d’estar en un procés judicial –ho deia en 

el seu inici–, s’empara en el seu dret de no fer cap declaració, i aquest és un dret 

que l’empara i, per tant, res a dir-hi. 

Dit això, també reiterem el que sempre hem dit. Primer de tot, que nosaltres creiem 

en la presumpció d’innocència de qualsevol persona i que qualsevol persona, sigui 

qui sigui, té dret a defensar-se davant dels tribunals. És a ells a qui els pertoca 

dictaminar, com he començat dient. Serà aquí, un cop hagin dictaminat els 
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tribunals, que aquest grup parlamentari es posicionarà, respectant per sobre de tot 

les decisions judicials, siguin les que siguin, en un cantó o en l’altre i, en ambdós 

casos, amb fermesa, fermesa en l’aplicació de les conseqüències de les 

responsabilitats judicials i administratives, si és que n’hi ha, però la mateixa 

fermesa si finalment no fos aquest el cas, per a la reparació del dany comès per a 

aquells que resultin exculpats.  

Arribat aquest cas també seria el moment de fer –per dir-ho d’alguna manera– el 

judici sobre tots aquells que ara fan judicis sumaríssims i s’apunten a condemnar 

indiscriminadament abans que els mateixos tribunals. Com saben, doncs, no 

serem nosaltres qui els jutgem prèviament, ni entrarem en aquesta mena de certa 

bogeria col·lectiva i, per tant, a veure qui la diu més grossa.  

Aquí se li han fet moltes preguntes. Algunes d’elles les podríem subscriure. Moltes 

d’altres, no, perquè van més en la línia, que ja fa temps es va iniciar en aquesta 

comissió, de donar credibilitat a la rumorologia i, per tant, aquí no ens hi 

apuntarem. 

La sol·licitud de la seva compareixença va en la línia de construir un relat que 

nosaltres no compartim, que si els interessos i excessos de la família, dels 

contractes, de tràfic d’influència, finançament del partit... I nosaltres, hi insisteixo, 

això no ho compartim perquè, senzillament, no s’ha donat. Perquè, de fet, vostè 

està imputada per evasió fiscal arran del comunicat fet pel seu marit el dia 25 de 

juliol, on es coneixia l’existència d’uns diners a l’estranger, en nom seu i dels seus 

fills, derivats d’una deixa. 

En aquest sentit ens agradaria que ens pogués dir si subscriu el comunicat del 

president Pujol en tots els seus termes –voldríem saber-ho–; si havia intercedit 

perquè els seus fills tinguessin tracte de favor amb la Generalitat de Catalunya, o si 

havia rebut algun tracte de favor en els contractes i adjudicacions de la Generalitat. 

Aquestes són les preguntes que si té a bé contestar-les, doncs, nosaltres voldríem 

tenir-ne respostes. I res més, gràcies, senyor president. 

Marta Ferrusola Lladós 

Em sembla que d’això ja n’he parlat en alguna de les preguntes que se m’han fet. 

Cap tracte de favor, cap ni un. I, després l’altra què era? Dels diners? 
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Meritxell Borràs i Solé 

Si subscriu en la totalitat el comunicat del president Pujol del 25 de juliol. 

Marta Ferrusola Lladós 

Sí, ho subscric totalment. 

El president 

Doncs, si els sembla, suspenem de nou la sessió fins a les set de la tarda. Els faig 

avinent, però, atès que ha sortit en moltes intervencions dels grups parlamentaris 

la petició que es va cursar al Departament d’Interior, respecte al detall dels serveis 

d’escorta que s’haurien produït entre els anys assenyalats, que hi ha resposta, com 

vostès saben, del Departament d’Interior i, per acabar d’adobar-ho, doncs, diuen 

que no existeix ja l’arxiu sobre els serveis d’escorta d’aquells anys. Se suspèn la 

sessió fins a les set de la tarda. 

Gràcies, senyors diputats. Gràcies, senyora Ferrusola. 

La sessió se suspèn a... i es reprèn a... 


