
NOTA PRÈVIA: aquest article està per acabar. Però, amb el lent que sóc, si espero a enllestir-

lo... potser no sortirà mai. Com que em sembla important que Barcelona no continuï silenciant 

que Madrid té pres En Sandro Rosell perquè és independentista, i considero que aquí hi ha dades 

i dates suficients que ho demostren, NO el penjo al meu blog com text acabat sinó que poso un 

enllaç com document a consultar. Tan de bo això serveixi per a que algú amb més capacitats que 

jo ho reprengui i completi, s’acabi el silenci que envolta AQUÍ la seva situació ALLÀ, i 

aconseguim que també surti en llibertat immediatament! 

 

 

És En Sandro Rosell també un pres polític... 

per cert, el més veterà dels actuals? 
 

 

La concepció castellana-estadoespañola del Dret 

(que impera mentre no recuperem el nostre Dret Català): 

 “Al amigo, trato de amigo;  

al enemigo, trato de enemigo;  

y al indiferente, la legislación vigente” 

(Joan Fonollosa,  

ESPANYA EXPLICADA ALS CATALANS. Som una nació... i ells una altra 

 Dux Editorial, 2013, pg. 39)   

 

 

De nou torna a haver-hi presos polítics després de l’empresonament el 16 d’octubre de 2017 dels 

Jordis per ser presidents de dues associacions que Madrid/Castilla/Estado-Español considera són 

cabdals en l’independentisme-processista, i més tard, el 2 de novembre, del vicepresident i de set 

consellers del Govern de la Generalitat de Catalunya (no puc escriure “del Govern de la 

República Catalana” ja que, amb una conducta com a mínim irresponsable, ni ells mateixos se 

n’anomenen ni se’n reclamen). Quedi clar que exigeixo la seva llibertat incondicional... i LA 

LLIBERTAT DE TOTS ELS CATALANS!  

 

Doncs fa temps que tinc al magí que també En Sandro Rosell és un pres polític (tancat, per cert, 

a la mateixa presó madrilenya on són els Jordis: la del Soto del Real): per ser català 

independentista i, especialment, perquè es va comportar com a independentista quan era 

President del Barça. I en aquest sentit és il·lustratiu que una notícia (que no vaig poder guardar) 

de OKDiario del dia 20 d’octubre es titula “Sandro Rosell es reubicado en Soto del Real (...) tras 

el ingresso de los Jordis” l’anterior dia 16, i explica “Quizá para evitar un posible ‘eje 

independentista’ en la prisión entre Sánchez y Rosell”.   

 

Situem-nos: s’investiga En Sandro Rosell per un presumpte delicte de frau fiscal, xifrat en 15 

milions d’euros. Se l’acusaria d’ajudar a blanquejar gairebé 15 milions d’euros provinents de 

comissions il·legals que hauria cobrat per la venda dels drets televisius de la selecció brasilera de 

futbol i que s’hauria repartit amb l’expresident de la federació brasilera, Ricardo Teixeira. Doncs 

bé: 

 

El proper dijous, 25 de gener de 2018, farà vuit mesos que Sandro Rosell va ingressar a Soto del 

Real ja que el van engarjolar el 25 de maig de 2017. El darrer 23 de novembre a RAC1 

entrevistaren a En Pau Molins, l’advocat defensor d’En Sandro Rosell; l‘he buscat i vet aquí 

algunes de les coses que hi diu:  

- “L’Audiència Nacional s’està preocupant d’una entitat privada estrangera com la Confederació 

Brasilera de Futbol, que ha dit clarament que no se sent perjudicada. Presumpta delicte del 2006 

que a Brasil no és delicte”. 
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- “Aquesta causa va arribar a través d’una comissió rogatòria des dels Estats Units, per una 

investigació de l’FBI”.   FIFA-gate: ningú en detenció preventiva – sí testimoni protegit 

- “Jurídicament, no se sosté que Sandro Rosell estigui a la presó. Hi ha algo que se’ns escapa  

Hi ha d’haver algun motiu ocult que no surt a les resolucions judicials, però no ho sé dir”. 

(NOTA LLUÍS: Pau Molins apunta a: “Sospito de pressions d’altres països. [Els Estats Units?] 

Pot ser, perquè estaven emprenyats perquè el Mundial de futbol va anar a parar a Qatar i no als 

Estats Units”. Clinton va anar a Suïssa per l’elecció. Però aclara:) 

- “No consta cap notícia formal ni d’extradició  que els Estats Units estiguin investigant 

Sandro Rosell”. 

 

- “La Fiscalia té la informació des de fa dos anys. Durant sis mesos la jutgessa no ha investigat. 

No ha fet cap diligència. Només s’ha pres declaració a una persona. Va ser el 20 de juliol i 

contestar denegant-nos les nostres peticions”. 2 anys d’investigació als USA. Aquí no han 

investigat res aquests 6 mesos. La jutgessa no ha fet res, no investiga, una única declaració el 20 

de juliol. No s’ha fet res de res. 

- “Ara han citat Romario; s’ha ofert. Odia Teixeira i sembla que també En Sandro. Ell es va 

oferir per anar a declarar. El van citar el 16 de novembre. I va trucar dient que no podia venir. Va 

oferir anar tal dia de desembre, tal de gener, tal de febrer. I l’han citat per venir l’últim dia que té 

disponible, no el primer. La llei obliga a donar prioritat a les causes amb presos. Però, és clar, 

com que la jutgessa i la Guàrdia Civil també estan treballant en la causa del procés, doncs deuen 

haver tingut molta feina”. 

- “És una perversió del sistema i un abús de la figura de la presó preventiva. És lamentable. Això 

no passa enlloc” (...) “Bernard Madoff no va estar mai en presó preventiva. Va entrar a la presó 

després del judici. La causa es va enllestir en sis mesos”. 

- “El Tribunal Constitucional, amb el tema del procés, suspèn en 24 hores les resolucions del 

Parlament. Nosaltres en vam presentar un fa dos mesos i mig i ni tan sols l’han proveït”. 

- “Hi ha mil fórmules abans d’arribar a la mesura de presó preventiva. On és la presumpció 

d’innocència? On queda? Hi ha mil fórmules per aconseguir que no hi hagi reiteració delictiva, 

fugida o de destrucció de proves. Per exemple, li pot retirar el passaport o posar-li una polsera”. -

- Portem cinc recursos tombats – El tercer, a la Sala de l’Audiència – Abans a la jutg – Recurs 

d’empara; han passat dos mesos i mig i ni ha estat proveït - Ara al Tribunal Constitucional  

-Es va decretar aquesta mesura cautelar perquè es considerava que hi havia risc de fugida, de 

reiteració delictiva i de destrucció de proves. Per Pau Molins, a mesura que passen els mesos, els 

arguments perden força. 

- “En el cas d’Ignacio González, que es parla de diners públics malversats a España, ell ha sortit 

en llibertat després de set mesos. Això és normal. El que no és normal és el que passa amb 

Sandro Rosell”. 

“En el cas d’Ángel María Villar, que afecta la Federació Espanyola de Futbol, va estar sis dies en 

presó preventiva” 

- “La disparitat de criteris de la justícia diu molt poc a favor seu”. 

 

---“El dia de l’escorcoll Sandro Rosell estava fent esport a casa seva. Li va trucar un amic i li va 

preguntar si estava detingut perquè ho deien a la ràdio. Obre la finestra i veu al carrer tota la 

premsa esperant la Guàrdia Civil, que no havia arribat encara”. 

- “La família [de Sandro Rosell] viu de la caritat de la família. S’han endut els seus cotxes 

perquè la Guàrdia Civil pugui perseguir el delicte. No s’han posat a dormir a casa seva perquè 

miri...” 

- “Al matrimoni Rosell li van embargar 40 milions d’euros en patrimoni quan només n’hi 

reclamen 15. No van sumar. Vam haver de fer-ho nosaltres”. 15 milions – ningú reclama – 

embargat tot, tot: comptes corrents, immobles, cotxes: tot el patrimoni a nom d’En Sandro Rosell  

- “Privat de comunicació a l’exterior. Tenen una trucada de quatre minuts al dia. Comunicació 

amb vidre en mig”. Fets ocorreguts fa 10 anys. No es pot contrastar documentació. 

-“A la causa, en el que s’ha aixecat del secret judicial -no sé si hi ha peces secretes- cap ni una 

relació amb el temps que va ser president del Barça” 



 

Hi ha una dada que em porta a afirmar rotundament que sí, que En Sandro Rosell és un 

pres polític. A més, i a falta que es faci públic que hi hagi altres activistes polítics catalans 

anteriors tancats en cel·les – cosa, per cert, que no descarto veient com a Madrid i també a 

Barcelona es controlen les informacions-, En Sandro Rosell és el més pres polític català més 

veterà, ja que està empresonat des de finals del maig passat. 

 

Aquesta dada és que va ser justament la jutgessa de l’Audiència Nacional CARMEN 

LAMELA qui el 25 de maig de 2017 (o sigui que el proper 25 de gener ja farà vuit mesos 

que està tancat) va ordenar l’ingrés sense fiança d’En Sandro Rosell a la presó mentre 

deixava en llibertat els demés encausats.  

 

I trobem més pistes si veiem la dimissió el 23 de gener de 2014 d’En Sandro Rosell com a 

president del Barça “per causes desconegudes”, com he sentit en varies tertúlies esportives i 

polítiques quan surt el seu nom (cosa que, per cert, NO passa gaire sovint).  

 

Però recordo haver sentit per la ràdio poc abans de la seva dimissió que havia anat a denunciar 

als Mossos d’Esquadra que havien disparat contra la porta de casa seva, i ara amb un buscador 

d’Internet he trobat un article on es diu que "Han transcendit ja algunes amenaces a familiars i 

incidents relacionats amb la seguretat del seu entorn. Tots denunciats davant els Mossos 

d'Esquadra. El més greu, un succeït a la volta de Nadal: trobar un impacte en la porta del seu 

domicili i els Mossos van certificar que es tractava de l'impacte d'una bala (filmat). Cal recordar 

que al seu dia Rosell i la seva família ja van ser espiats." (sembla que els familiars amenaçats 

van ser la dona i dues filles).  

 

I quines van ser les causes de les amenaces i del tret? Això no ho he trobat escrit, però quadra 

molt bé cronològicament.  

 

Ja he explicat en una altre article que Madrid/Castilla/Estado-Español actua “Contra el Barça 

‘por tierra, mar y aire’” ja que el Barça és l’ambaixador més important que té Catalunya a tot el 

món. I a més, l’independentista Sandro Rosell, malgrat rebre trucades de Madrid des-

aconsellant-li que ho fes, va deixar el Camp Nou per a que: 

1.- el 29 de juny del 2013 es celebrés durant gairebé cinc hores l’impressionant “Concert per la 

Llibertat” 

i 2.- l’11 de setembre següent fos un dels punts emblemàtics de Barcelona (a més de Sagrada 

Família, Catedral, les Rambles, Plaça de Catalunya, Passeig de Gràcia, el Parlament i el Palau de 

la Generalitat) per on va passar la Via Catalana cap a la Independència. 

 

(...) 

 

NOTA FINAL: Cal acabar i afinar aquet text... i AMPLIAR EL DOSSIER! AJUT!!! 

 

Barcelona, 22 de gener de 2018 

 

Lluís Botinas  impulsor de www.lagotacatalana.cat  
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