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Zaragoza reitera que no va
encarregar la gravació de La
Camarga
"Jo no he encarregat mai una gravació il·legal", declara a la comissió del Parlament
sobre l'"operació Catalunya"

José Zaragoza durant la seva compareixença a la comissió sobre l'«operació Catalunya». Foto: Canal
Parlament

L'exsecretari d'organització del PSC i ara diputat al Congrés, José Zaragoza, ha insistit que ell no
va encarregar a Método 3 la gravació del dinar de La Camarga de l'any 2010 entre l'aleshores
presidenta del PP a Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho
(http://www.naciodigital.cat/noticia/134319/alicia/sanchezcamacho/dirigent/pp/amb/fiscal/confianca) , i Victòria Álvarez
(http://www.naciodigital.cat/noticia/133675/maria/victoria/alvarez/peo/necessari) , examant de
Jordi Pujol Ferrusola (http://www.naciodigital.cat/noticia/133955/junior/cara/visible/dels/pujol) .
Davant la comissió sobre l'"operació Catalunya
(http://www.naciodigital.cat/noticies/etiqueta/operaci%C3%B3+Catalunya) " del Parlament,
https://www.naciodigital.cat/noticia/135463/zaragoza/reitera/no/va/encarregar/gravacio/camarga
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Zaragoza s'ha resistit a verbalitzar-davant els diputats que ell no té res a veure amb aquest cas, i
s'ha remès a l'explicació que va donar en una altra comissió de la Cambra catalana el 2015 , quan
va dir: "No vaig encarregar la gravació. No puc dir res més que aquesta cosa tan clara".
Aquest dilluns, davant la insistència dels portaveus de JxSí, Catalunya Sí que es Pot i la CUP,
s'ha limitat a dir: "Jo no he encarregat mai un enregistrament il·legal. Em remeto a la declaració
d'aquell moment". Aquesta versió és contrària a la que van oferir, també en aquesta comissió, Victòria
Álvarez i l'exdetectiu de Método 3 Julián Peribáñez, que van assenyalar a Zaragoza com a
responsable de l'encàrrec de la gravació
(http://www.naciodigital.cat/noticia/133695/victoria/alvarez/reitera/jos/zaragoza/estava/darrere/gra
vacio/camarga) , segons ells, fet amb el consentiment de Camacho.
La causa judicial en què s'investigava qui va gravar el dinar entre Camacho i Álvarez -on aquesta
última va revelar que Pujol Ferrusola portava diners a Andorra- es va tancar en fals després
d'un pacte que van subscriure l'antiga líder del PP i l'exdirector de Método 3 Francisco Marco
(http://www.naciodigital.cat/noticia/134463/francisco/marco/victima/collateral/guerra/bruta/contra/s
obiranisme) .
Zaragoza ha assegurat que l'única relació que tenia el PSC amb l'empresa de detectius Método
3 eren encàrrecs relacionats amb el sistema de seguretat de la seu central del partit i no tenien res
a veure amb cap tipus d'espionatge.
El PSC no evita les preguntes
Igual que en la seva compareixença del 2015 davant la comissió Pujol, Zaragoza ha insistit que no
coneix de res a Francisco Marco ni a Peribáñez, i ha explicat que amb l'extreballadora de
Método 3 Elisenda Villena té una amistat de fa anys.
Per primera vegada des que es va iniciar la comissió de l'"operació Catalunya" un diputat del PSC Jordi Terrades- ha estat present a la sala, però s'ha limitat a acompanyar Zaragoza i no ha volgut
fer-li preguntes; igual que en la resta de comissions, no ha assistit ningú del PP.
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