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ERC aporta a la Comissió el pacte
amb què Camacho perdona
«Método 3»
L'acord signat el 18 de juny de 2013 concedeix el perdó de la popular als
detectius

La interlocutòria presentada aquesta tarda per Amorós a la Comissió Pujol. Foto: QS/ND

Alícia Sánchez Camacho i Método 3 van signar un acord
(http://www.naciodigital.cat/noticia/56147/camacho/pacta/silenci/amb/todo/80000/euros) , un
pacte de silenci per evitar que la gravació de La Camarga es difongués, el 18 de juny de 2013. El
15 de juliol del mateix any es va formalitzar judicialment per la Interlocutòria de la magistrada
Carla Martínez Castro, del Jutjat de Primera Instància 21 de Barcelona. Un acord pel que tant
Camacho com Vicky Álvarez cobrarien 80.000 euros de l'agència de detectius per una "culpa in
vigilando" en la custòdia de la gravació.
Aquest fet ja va ser difós pel mateix PP en un comunicat pocs dies després. Ara bé, aquesta
tarda, el portaveu a la Comissió del Frau i la Corrupció -la Comissió Pujol- ha aportat el document
judicial sencer perquè s'inclogui en la documentació de la investigació. La interlocutòria de 28
pàgines, a la que ha tingut accés Nació Digital, Camacho "concedeix el més ampli perdó a Método
3, així com al personal, apoderats i administradors de la societat".
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Així mateix, el sisè pacte recollit en el document signat deixa clar que ambdues parts van acordar
"mantenir en secret davant tercers, prohibint expressament la seva divulgació" el contingut de la
gravació. Cap d'aquests pactes assegura ni desmenteix que la gravació va ser consentida, tot i que
la demanda així ho defensava. Un document que deixa en evidència diverses afirmacions de la
mateixa Camacho a la comissió
(http://www.naciodigital.cat/noticia/85489/camacho/va/dinar/amb/vicky/alvarez/ordre/jorge/moraga
s) i reforça la tesi de Francisco Marco exposada aquest matí a la comissió
(http://www.naciodigital.cat/noticia/85600/marco/zaragoza/autoexculpen) .
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