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Victoria Álvarez reitera que José
Zaragoza estava darrere la gravació
de La Camarga
L'examant de Jordi Pujol Ferrusola titlla Alícia Sánchez-Camacho de "traïdora" a
la "justícia, al seu partit i a Espanya" | Assegura que el procés català serveix per
tapar la corrupció de l'antiga CiU

Victoria Álvarez arribant a la comissió d'investigació de l'operació Catalunya | ACN

Victoria Álvarez ha reiterat aquest dilluns a la comissió d'investigació sobre l'Operació Catalunya
(http://www.naciodigital.cat/noticies/etiqueta/Operaci%C3%B3+Catalunya) al Parlament que el
socialista José Zaragoza estava al darrere de les gravacions de La Camarga que van originar el
cas Pujol. "No sé perquè no està citat aquí, tot ve d'ell", ha declarat.
Álvarez també ha carregat amb duresa contra l'antiga líder del PP a Catalunya, Alícia SánchezCamacho -que estava citada i no ha comparegut-, titllant-la de "traïdora" a la "justícia, al seu partit
i a Espanya". "Va tenir el morro de denunciar una cosa que havia ordenat ella", ha denunciat
referint-se a la difusió de les gravacions de La Camarga. D'altra banda, ha considerat que l'operació
Catalunya és una "teoria" però que en realitat tot "és molt més senzill". "S'investiga la corrupció,
visca la investigació!", ha exclamat.
La compareixença d'Álvarez arriba l'endemà de l'entrevista al programa Salvados de l'excomissari
José Manuel Villarejo ( http://www.naciodigital.cat/noticia/133545) , que va assegurar que
l'exdirector de la Policia Nacional espanyola Ignacio Cosidó li va ordenar que investigués els Pujol
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(http://www.naciodigital.cat/noticia/133653/director/policia/em/va/ordenar/investigar/pujol/quatre/re
velacions/villarejo/salvados) . L'examant de Jordi Pujol Ferrusola ha assegurat que va conèixer
Villarejo quan aquest es feia passar per un periodista d'El Mundo. Tanmateix, no ha criticat
l'actuació de l'excomissari. "Quin problema hi ha en investigar a corruptes?", ha qüestionat.
La "màfia pura"
?A més a més, ha afirmat que si no va anar directament a la Fiscalia o als tribunals a denunciar
la presumpta corrupció de la família Pujol era per por a represàlies. "Aquesta gent és la màfia pura",
ha manifestat després d'explicar que va denunciar "de la millor manera" que va saber per evitar
posar en risc la seva família. Tanmateix, ha reconegut que no ha rebut cap amenaça directa del
clan Pujol.
Álvarez ha acabat defensant que el procés català només serveix per tapar la corrupció de l'antica
CiU. "A la que Oriol Pujol és enganxat amb el cas ITV, comença el tema de la independència", ha
afirmat sobre el gir sobiranista d'Artur Mas el 2012.
De la Rosa evita respondre
L'empresari Javier de la Rosa també ha comparegut en la comissió d'investigació sobre l'Operació
Catalunya però s'ha negat a respondre preguntes de pes al·legant que ja va respondre en seu
judicial. Només ha contestat tímidament que, per exemple, no va veure el programa Salvados del
diumenge passat, on se l'escoltava explicant a Villarejo que es va reunir amb Xavier Trias i una
altra persona rellevant de Convergència.
Zaragoza i Villena, citats a la comissió

Al final de la sessió de la comissió d'aquest dilluns, Catalunya Sí que es Pot ha proposat citar el
diputat del PSOE al Congrés José Zaragoza mentre que la CUP ha demanat la citació de
l'exdirectora de Método 3 Elisenda Villena. Junts pel Sí i C's han votat a favor de demanar la
seva compareixença.
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