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Victòria Álvarez a Moragas: «Fiscal y
Juez conmigo... el otro un hp»
Uns SMS entre el cap de gabinet de Mariano Rajoy i l'ex-parella de Jordi Pujol
Ferrusola, als quals ha tingut accés Nació Digital, mostren que el cas ha estat
dirigit des de la Moncloa
La transcripció entre Moragas i Álvarez.

?Fiscal y Juez conmigo... el otro un hp?. Aquest és l'SMS amb què l'ex-parella de Jordi Pujol
júnior, Victòria Álvarez, respon un altre missatge de mòbil al cap de gabinet de Mariano Rajoy,
Jorge Moragas, que li preguntava sobre com havia anat la declaració davant el jutge Ruz. Una
transcripció dels SMS entre Álvarez i Moragas, a la que ha tingut accés Nació Digital , que
mostren la connexió de Moncloa amb el cas Pujol atesa la peça clau que ha suposat el testimoni de
l'exparella de Pujol Ferrusola.

Els SMS són del dia 17 de gener del 2013. El dia que Álvarez va anar a declarar a l'Audiència
Nacional sobre les finances de Jordi Pujol Ferrusola. A les 9:56 del matí, Moragas es posa en
contacte amb ella per aconsellarla. ?Si tienes miedo y no tienes pruebas, retírate porqué esto no
va ser fácil. Tu relación con ese señor es compleja. Eres ya adulta y buena persona. Haz lo que
te diga tu abogado. Cuida tu credibilidad y no impliques a nadie que no haya hecho nada, ese es
mi consejo. Abrazo?.

A un quart de dues de la tarda, Moragas pregunta ?Que tal ha ido?. Una pregunta que no
contesta fins gairebé les sis de la tarda, un cop acabada la declaració. ?No te preocupes , yo ante
todo soy noble, ni una implicación a nadie. Estaba el abogado de Jordi y me ha hecho llorar... pero
Ruz le ha parado tres veces!!! Quedamos a la espera de su decisión?, respon Victòria. I afegeix
seguidament en un altre SMS: ?Fiscal y Juez conmigo... el otro hp -hijo de puta?. Tres hores
més tard, Moragas respon i li diu ?Eres una bestia parda y noble, claro que si. Todos mis
respetos. Siento lo de las lágrimas. Si necesitas algo dimelo.Besos y mucho ánimo?.

Aquesta conversa transcrita, a la que ha tingut accés Nació Digital , s'afegeix al dia que
Eldiario.es ha publicat altres SMS amb els que Moragas esperonava Álvarez a confessar per
?salvar España?. Uns missatges que acrediten que Moncloa ha dirigit l'operació Pujol.
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