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El Parlament convoca tots els
implicats en el cas La Camarga pel
10 d'abril
Sánchez-Camacho va demanar "amistosament" a David Fernàndez que la tracti
bé | Zaragoza, Marco, Vicky Àlvarez i Bruguer compareixeran a la Comissió Pujol
el mateix dia

El restaurant La Camarga, al carrer Aribau de Barcelona Foto: Jordi Palmer / Nació Digital

Si un cas ha marcat la política catalana en els darrers dos anys ha estat l'espionatge de La
Camarga. La gravació per part de Método 3 del dinar entre la líder del PPC, Alícia SánchezCamacho, i l'ex-parella de Jordi Pujol Ferrusola, Victòria Àlvarez, va provocar un autèntic
terratrèmol polític que va afectar de ple el PSC. De fet, la UDEF té coll avall
(http://www.naciodigital.cat/noticia/83707/psc/podria/haver/pagat/negre/espionatge/camarga) que
José Zaragoza, ex-secretari d'organització dels socialistes, va ser qui va pagar la factura de
l'espionatge.
Ara, tots els implicats es tornaran a veure les cares al Parlament el proper 10 d'abril. La mesa de
la Comissió ha convocat Alícia Sánchez-Camacho, en la seva categoria de senadora i diputada;
José Zaragoza, actual diputat per Barcelona al Congrés de Diputats; el director de l'agència
Mètodo 3, Francisco Marco; Lluïsa Bruguer, ex-gerent del PSC, i Victòria Alvàrez, sòcia de Partners
Consulting i exparella de Jordi Pujol Júnior.
De moment, Camacho ha assegurat que compareixerà. Fins i tot, hauria demanat al president de
la comissió, David Fernàndez, "amistosament" que la tracti bé. Marco ja va advertir fa mesos que
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no li feia cap gràcia comparèixer per por de la "sabata de Fernàndez". Zaragoza no ha avançat si
compareixeria, però no ho va fer quan va ser citat pel mateix cas a la Comissió d'Afers
Institucionals. Un dels implicats que va donar instruccions a través d'SMS a Àlvarez
(http://www.naciodigital.cat/noticia/74360/victoria/alvarez/moragas/fiscal/juez/conmigo/otro/hp) ,
Jorge Moragas -cap de gabinet de Mariano Rajoy- també està convocat al cap de tres dies.
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