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ACUSACIONS DE VETO

Rosell i el 
director de TV-3 
se les tenen

INÉS ÁLVAREZ / MARISA DE DIOS 
BARCELONA

El director de TV-3,Vicent San-
chis, va negar ahir que hagi ve-
tat Sandro Rosell al programa 
Preguntes freqüents (FAQS), al qual 
anava com a convidat aquest 
dissabte, com asseguraven ahir 
fonts pròximes a l’expresident 
del Barça. Segons Sanchis, el 
programa li havia demanat 
una entrevista fa uns mesos, 
però ara, a causa que «ja havia 
parlat a molts mitjans», se’n va 
descartar la participació ara 
per ara. Així mateix, fonts de la 
cadena deien ahir que la seva 
presència ja havia quedat co-
berta amb l’emissió del docu-
mental El cas Rosell. 

«Aquí no hi ha vetos a ningú i 

el que sí que hi ha són temps i 
oportunitats», va declarar San-
chis ahir en la videoconferència 
de premsa del programa Aire lliu-
re al ser preguntat per aquest dia-
ri. «Rosell va tenir un documen-
tal, que era una llarga entrevista 
on va explicar el seu llibre i la se-
va opinió sobre el cas. També ha 
anat a Catalunya Ràdio, a Els ma-
tins», va afegir, aclarint que va ser 
Rosell el que es va oferir a anar a 
FAQS. «Soc jo el que decideix 
equilibris, oportunitats i que 
ningú es pugui sentir desplaçat 
perquè els altres tenen massa 
temps de pantalla», va aclarir.  

Sanchis va afegir que «la pa-
raula veto és agosarada en aquest 
cas». «El senyor Rosell ara és ac-
tualitat i ha explicat tot el que 

ha passat i ha tingut tota la 
premsa del món per fer-ho i, 
quan passi un temps, vindrà». El 
director de TV-3 va recordar que 
hi haurà eleccions del Barça 
l’any que ve i podrà dir-hi la seva 
també. «Per tant», va concloure, 
«res de vetos. I la prova és que va 
tenir un documental d’una hora 
en què va explicar el que explica 
ara: el seu llibre». 

 
EL PARE PAULINO / No és d’aquesta 
opinió el pare Paulino, capellà 
de la presó de Soto del Real i res-

ponsable de la Fundació Come-
dor Ave María, que va rebutjar 
acudir ahir a un programa de 
TV-3 «pel veto». El religiós anava 
a parlar de «la presó preventiva 
injusta que van patir Sandro Ro-
sell i Joan Besolí durant gairebé 
dos anys». 

«M’havien convidat coinci-
dint amb la publicació del llibre 
Un forta abraçada, en la qual Ro-
sell explica la seva experiència a 
la presó i els drets d’autor de la 
qual van destinats a la meva fun-
dació», prossegueix. L’objectiu 

de l’entrevista era parlar del lli-
bre i «explicar que els drets d’au-
tor servirien per ajudar presos 
preventius que no tenen recur-
sos econòmics per contractar un 
advocat», afirma.  

«Em sembla contrari a la fe 
cristiana que algú negui l’ajuda 
a les persones més necessitades. I 
em sembla inexplicable que un 
ens públic com és TV-3 veti en un 
dels seus programes dues perso-
nes que han patit una pena de 
645 dies de presó sense cap tipus 
de justificació». H

33 Sandro Rosell, expresident del Barça. 33 Vicent Sanchis, director de TV-3.


