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SESSIÓ NÚM. 18

La sessió s’obre a un quart de deu del matí i quatre mi-
nuts. Presideixen, en funcions, els vicepresidents primer i 
segon i el secretari quart de la Mesa del Parlament, Anna 
Simó i Castelló, Lluís M. Corominas i Díaz i David Com-
panyon i Costa. Assisteix la Mesa el lletrat Francesc Pau 
i Vall.

Hi són presents els diputats Meritxell Borràs i Solé i Roger 
Montañola i Busquets, pel G. P. de Convergència i Unió; 
Oriol Amorós i March i Sergi Sabrià i Benito, pel G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya; Maurici Lucena i Betriu, 
David Pérez Ibáñez i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. 
Socialista; Pere Calbó i Roca, María José Garcia Cuevas, 
Eva García i Rodríguez, Sergio García Pérez, Rafael López 
i Rueda, Juan Milián Querol, Josep Enric Millo i Rocher, M. 
Dolors Montserrat i Culleré, Santi Rodríguez i Serra i Ser-
gio Santamaría Santigosa, pel G. P. del Partit Popular de 
Catalunya; Joan Mena Arca, pel G. P. d’Inicia tiva per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Car-
rizosa Torres i José María Espejo-Saavedra Conesa, pel 
G. P. de Ciutadans, i Isabel Vallet Sànchez, pel G. Mixt.

Assisteixen a aquesta sessió la presidenta del Partit 
Popular de Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho Pérez; 
l’exgerent del Partit dels Socialistes de Catalunya Lluïsa 
Bruguer Bellido, i la sòcia de Partners Consulting Funding 
María Victoria Álvarez Martín.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Francisco Marco Fernández, direc-
tor de l’agència Método 3, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política (tram. 357-00873/10). Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política. Compareixença.

2. Compareixença de Lluïsa Bruguer, exgerent del Partit 
dels Socialistes de Catalunya, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política (tram. 357-00874/10). Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política. Compareixença.

3. Compareixença de Victoria Álvarez Martín, sòcia de 
Partners Consulting Funding, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política (tram. 357-00875/10). Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política. Compareixença.

4. Compareixença d’Alícia Sánchez-Camacho, senado-
ra, diputada i presidenta del Partit Popular de Catalunya, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (tram. 357-
00872/10). Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política. Com-
pareixença.

5. Compareixença de José Zaragoza Alonso, diputat a 
les Corts Generals i exsecretari d’organització del Partit 
dels Socialistes de Catalunya, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política (tram. 357-00871/10). Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política. Compareixença.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Bé, molt bon dia. 

Si els sembla començarem aquesta sessió de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política.

Com es fa evident, no presideix el senyor David Fer-
nàndez, que és el president d’aquesta comissió. Per mo-
tius personals, durant tota la sessió d’avui, el senyor 
David Fernàndez no hi serà, i la Mesa ha decidit que 
aquesta primera part la presideixi jo mateix; a partir 
de la una, la senyora Anna Simó, com a vicepresidenta 
primera del Parlament, i, a la tarda, la presidirà el se-
nyor David Companyon, com a secretari de la Mesa.

I, per tant, començarem ja, sense més dilacions.

Compareixença
d’Alícia Sánchez-Camacho, senadora, 
diputada i presidenta del Partit Popular 
de Catalunya (tram. 357-00872/10)

Correspon la primera compareixença, i li donem la ben-
vinguda, i li agraïm la seva compareixença, a la pre-
sidenta del Partit Popular de Catalunya, senadora i 
diputada, la senyora Alícia Sánchez-Camacho.

I, abans de començar, i havent parlat amb alguns por-
taveus, els faig avinent que aquesta comissió ha fet les 
compareixences, des d’un punt de vista formal, en di-
ferents formats, i els demanaria criteri, inicialment, 
sobre si el format que en aquest moment, per a aquesta 
compareixença, volen emprar el de pregunta/resposta, 
que és el que s’ha fet habitualment –però amb alguna 
excepció, també s’ha de dir–, o bé en bloc, com tam-
bé els acabo de dir, doncs, s’ha fet en algun cas. I, per 
tant, en tot cas, els escoltaré, els diferents portaveus, i 
prendrem la decisió final.

Senyor Amorós, si us plau.

Oriol Amorós i March

Sí. Amb el president de la Generalitat i amb els conse-
llers vàrem fer preguntes i respostes, una sola respos-
ta per a un sol torn de preguntes; però, amb tota la resta 
de compareixents el que s’ha fet és el que es fa amb 
les persones que són cridades com a testimonis en una 
comissió, que és fer-los preguntes i escoltar les seves 
respostes. Em sembla que és... El més normal és tenir 
un diàleg, i, per tant, fer preguntes i obtenir respostes.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor Amorós. Senyor Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, president. El nostre criteri és el respecte institucio-
nal als presidents de la Generalitat i als consellers, no 
només en aquesta comissió sinó en altres comissions 
que hi han hagut en aquesta casa, i la resta de compa-
reixents, el més normal és poder establir un diàleg per 
tal d’aclarir els temes que, com mínim, el nostre grup 
parlamentari voldrà formular.
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El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, senyor Terrades. Senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Sí, senyor president. Aquest debat sorgeix perquè el 
nostre grup parlamentari, efectivament, li demana a 
vostè, un cop conegut que és vostè qui farà la presi-
dència d’aquesta comissió, la possibilitat d’establir 
una altra fórmula de debat, que és la de la intervenció 
continuada, tant dels diputats que pregunten com del 
testimoni que en aquest cas compareix. En el benentès 
que els precedents en aquesta comissió, efectivament, 
han estat el senyor Artur Mas i el senyor Felip Puig, 
membres del Govern; però la memòria és feble: també 
va rebre exactament el mateix tractament, amb la con-
descendència del president de la comissió, l’imputat 
per blanqueig de diners i frau fiscal, senyor Pujol Fer-
rusola. (Remor de veus.) No voldríem pensar en aquest 
grup parlamentari que s’assimila el Govern amb algun 
imputat, encara que es digui Pujol Ferrusola, voldríem 
pensar que això no és així.

Però, de totes maneres, i veient el debat que hi ha avui, 
a diferència del no-debat que hi va haver quan el pre-
sident de la comissió va admetre la petició del senyor 
Pujol Ferrusola per fer un debat del mateix tipus que 
el que havia fet el president de la Generalitat i que el 
que posteriorment va fer un conseller del Govern, en-
tenem –i amb tot el respecte, senyor president– els 
canvis sobtats de presidència d’aquesta comissió que 
s’han donat en el dia d’avui; fins al punt que a algú se 
li devien posar els pèls de punta quan, ahir al migdia, 
la decisió, no de la Mesa del Parlament sinó de la pre-
sidenta del Parlament, havia estat que fóra el senyor 
Pere Calbó, membre de la Mesa, qui presidís aques-
ta comissió. És obvi que algú, a corre-cuita, va haver 
de buscar alguna altra persona per evitar que fos un 
membre del nostre grup parlamentari qui avui presidís 
aquesta comissió.

Dit això, senyor president, renunciem a cap mena de 
petició, i, per tant, que la comissió funcioni amb la se-
va normal forma d’interrogatori.

Gràcies.

(Joan Mena Arca demana per parlar.)

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Joan Mena.

Joan Mena Arca

Sí; gràcies, president. Bé, des del nostre grup parla-
mentari, des d’Iniciativa i Esquerra Unida, conside-
rem que si la senyora Sánchez-Camacho hagués com-
paregut a la CAI, que és on la seva responsabilitat i on 
aquest Parlament va decidir que havia de comparèi-
xer, segurament, s’hauria pogut produir la seva com-
pareixença en un format d’interrogatori, amb inter-
venció continuada. Avui ja vostè està en una comissió 
d’investigació, per tant, compareix en qualitat de tes-
timoni. Entenem, doncs, que el format ha de ser el de 

dià leg, i, per tant, en forma de pregunta/resposta, amb 
el benentès que això també facilita la utilitat d’aques-
ta comissió d’investigació, atès que hem de tenir en 
compte que, arran de la seva intervenció, segurament, 
es derivaran unes conclusions que cada grup presenta-
rà al seu moment de la forma més oportuna que con-
sideri, i, per tant, entenem que el format de pregunta/
resposta serà molt més útil en una comissió d’investi-
gació com és aquesta.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor Mena. Senyor Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, presidente. Nosotros entendemos que el for-
mato de pregunta/respuesta, desde luego, es el que 
más clarifica y el que más ayuda a que las preguntas 
que se formulan sean respondidas, y, por lo tanto, que 
se clarifique más todo.

Dicho sea esto, nosotros tampoco estábamos de acuer-
do en que el presidente de la Generalitat y el conseller 
tuvieran otro formato de comparecencia distinto. Y, si 
se hace eso en atención a la dignidad que representan 
como miembros del Gobierno, desde luego, los presi-
dentes de grupo parlamentario no deberían ser infe-
riores en dignidad y en consideración, por la parte de 
esta cámara, a los miembros del Gobierno.

Sin embargo, teniendo en cuenta el contenido de esta 
comisión de investigación y los fines que persigue, no-
sotros, como no puede ser de otra forma, creemos que 
clarifica más todo formato pregunta/respuesta.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor Carrizosa. Senyora Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Sí. Nosaltres també defensem el format pregunta/res-
posta. No entenem per què s’hauria de fer una excepció.

I als comentaris del senyor Rodríguez, quan deia que 
aquest canvi sobtat..., jo crec que se li ha explicat, com 
a la resta de portaveus, que es deu a una situació..., 
motius personals, que no s’explicaran a la premsa, i 
que, en tot cas, són purament respectables, que s’ha 
intentat buscar un substitut a la Mesa del Parlament, 
que el substitut hi és, que hi serà durant tota la sessió 
per la qual la sessió es durà a terme, i que no –ente-
nem, eh?– hem de donar moltes més explicacions so-
bre el tema.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyora Vallet. Senyora Borràs.

Meritxell Borràs i Solé

Gràcies, senyor president. El nostre posicionament és 
com ha estat amb la resta, que totes les compareixen-
ces, a excepció del que s’ha fet amb el president de la 



Sèrie C - Núm. 689 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 d’abril de 2015

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE EL FRAU I L’EVASIÓ FISCALS I LA CORRUPCIÓ POLÍTICA, SESSIÓ NÚM. 18  5

Generalitat, i amb el conseller, però, com es deia, no 
només en aquesta comissió, sinó en totes, els conse-
llers han rebut un tracte, doncs, del que són, no de tes-
timonis sinó d’experts, i, en aquest sentit, poden con-
testar-ho tot alhora, per entendre’ns. Entenem que ha 
de ser una intervenció pregunta i resposta..., ha de ser 
una intervenció de pregunta i resposta, i que això ens 
permetrà, doncs, gaudir d’una major informació.

Per una altra banda, a mi sí que m’agradaria dir un pa-
rell de coses més al respecte, no? Des de la llunyania 
política de qui ha presidit, doncs, aquesta comissió, jo 
crec que no seria just dir que no ho ha fet amb impar-
cialitat, i dir que li va permetre al senyor Jordi Pujol 
Ferrusola, doncs, fer el que ell volia. És més: va ha-
ver-hi un punt d’un cert violentament –si em permet 
dir-ho d’aquesta manera–, perquè els primers que fe-
ien les preguntes –si no recordo malament–, el senyor 
Oriol Amorós, però d’altres, varen mirar de forçar que 
pogués ser una pregunta i resposta; i va ser l’actitud de 
no voler, doncs, contestar-ho pregunta a pregunta del 
compareixent. Però, en cap cas, que la comissió ac-
ceptés que, doncs, hi havia el dret d’acumular la seva 
intervenció en una única intervenció. Si de cas haurà 
de ser el criteri de la senyora Alícia Sánchez-Camacho, 
que no ens vulgui contestar pregunta..., cada una de 
les nostres qüestions, però no pas, entenem, la volun-
tat d’aquesta comissió, doncs, de fer un tracte com se 
li ha fet, no en aquesta comissió, només, sinó en la res-
ta de comissions d’investigació.

Fer un altre recordatori: aquí s’ha parlat, em sembla 
que ho deia el senyor Carrizosa, dels diputats, etcètera. 
Recordar que hi han hagut altres diputats que han apa-
regut en comissions d’investigació –deixi’m recordar: 
el senyor Felip Puig, quan no era conseller; el senyor, 
per exemple, doncs, Pere Macias, també el senyor Xa-
vier Crespo–, i a tots ells se’ls va fer, doncs, un tracte 
de pregunta/resposta, per poder donar fluïdesa al que 
demanava la comissió. Res més.

Gràcies.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Fem una breu ronda per a qui vulgui respondre les al-
lusions. Senyor Amorós.

Oriol Amorós i March

No, només fer memòria al senyor Santi Rodríguez 
–que avui el veig una mica nerviós–, recordi vostè, se-
nyor Rodríguez, que el dia que va venir el senyor Pu-
jol Ferrusola, només amb mi va estar una hora i mitja. 
Per tant, faci memòria; el que ha dit no és així. Va es-
tar una hora i mitja.

Ell, és veritat, eh?, que va intentar dir: «Faig un..., no 
respondre res.» Però, pel que fos, va acabar responent, 
i va durar una hora i mitja. Només, per tant, va ser 
pregunta/resposta, clarament.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyor president. Agrair-li al senyor Amorós 
que es preocupi pels meus nervis, i dir-li que tingui al-
tres preocupacions; que aquesta no és, ni molt menys, 
la meva principal preocupació, no? (Remor de veus.) 
Recordar-li, també, al senyor Amorós, i també a la se-
nyora Borràs..., i, en aquest sentit, jo crec que, a vega-
des, la relectura de les actes de les sessions d’aquesta 
comissió els ajudaria a refrescar la memòria, senyor 
Amorós. La durada del seu interrogatori al senyor Pu-
jol Ferrusola va durar el temps que va durar, perquè 
el senyor Pujol Ferrusola es va agafar la paraula i va 
fer una primera intervenció de quaranta-cinc minuts. 
Després d’haver dit que no volia fer una intervenció 
inicial, la va fer amb la seva, no?

I, senyora Borràs, simplement, repassant l’acta veurà 
que qui autoritza, precisament, que el format pugui ser 
el que va demanar el senyor Pujol Ferrusola és el pre-
sident de la comissió.

I aprofito per dir-li a la senyora Vallet que no tinguin 
la pell tan fina, perquè, quan jo he fet..., o que ens es-
coltin més –també és un exercici, a vegades, sa, escol-
tar el que diuen els adversaris polítics–, perquè quan 
he fet referència al canvi de presidents, m’he referit 
al canvi de la presidència del senyor Pere Calbó amb 
el senyor Corominas; perquè estic convençut que, si 
avui estigués, afortunadament, podent presidir aques-
ta comissió el senyor David Fernàndez, aquest debat 
no el tindríem, perquè aplicaria a la senyora Sánchez-
Camacho, com a mínim, exactament, el mateix criteri 
que va aplicar al senyor Pujol Ferrusola.

Gràcies.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Senyora Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Sí. Simplement, que jo no m’erigiré en defensora del 
David Fernàndez, que no hi és, aquí. Sí que li tras-
llado la reflexió que totes aquestes acusacions sobre 
imparcialitats o no, o..., en tot cas, sobre què faria el 
senyor David Fernàndez, o sobre les confabulacions, 
o especulacions, de si optaria per un format o un altre, 
les hi formuli vostè mateix al senyor David Fernàndez 
quan torni a la comissió. I, en tot cas, deixem ja de 
marejar la perdiu i posem-nos al tema, que ens inte-
ressa molt més.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Senyora Borràs, i acabem.

Meritxell Borràs i Solé

Gràcies, senyor president. Miri, amb tota sinceritat: el 
que és cert és que avui està presidint el vicepresident, 
el senyor Lluís Corominas, i miri si té imparcialitat 
que el que fa és que ens deixa decidir a nosaltres. Si ai-
xò vostè no ho troba prou imparcialitat, doncs, vostè... 
(Veus de fons.) «Més assembleari», diu vostè. Doncs, 
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segurament, segueix el que ha fet el president de la co-
missió fins a dia d’avui.

Gràcies.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Bé, si els sembla, començarem. La senyora Sánchez-
Camacho ens ha manifestat la seva voluntat de fer una 
primera intervenció, i, per tant, li passem la paraula.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltíssimes grà-
cies a tots vostès per estar aquí presents. En primer lloc, 
jo sí que voldria referir-me al president de la comissió, 
d’aquesta comissió de frau fiscal, el senyor David Fer-
nàndez, que no pot ser avui... Vull traslladar-li, doncs, 
el condol per la situació en què avui viu, i, per tant, ex-
pressar-li que lamento que no pugui ser avui amb nos-
altres; per tant, vull començar amb aquesta expressió 
i, a més, agrair al senyor Lluís Corominas que estigui 
aquí i que s’hagi fet aquesta primera prèvia, que jo res-
pecto en totes les seves expressions i declaracions. I que 
li avanço a la senyora Borràs, per la seva preocupació 
manifestada, que jo sí, a diferència del senyor Pujol 
Ferrusola, respondré tranquil·lament totes i cadascuna 
de les preocupacions que vostès tinguin en tot moment 
i amb tot el temps que vostès hi vulguin dedicar.

En primer lloc, vull començar fent diverses considera-
cions: la primera, que la meva compareixença que avui 
es produeix, així com les que han estat sol·licitades 
d’alguns dels membres del Govern d’Espanya per a la 
propera setmana, considero que no tenen absolutament 
res a veure amb l’objectiu d’aquesta comissió d’inves-
tigació. És la meva sincera consideració, crec que no 
són més que una estratègia per tapar el veritable ob-
jectiu d’aquesta comissió, que és esbrinar l’origen de la 
fortuna milionària de la família Pujol, de la presumpta 
evasió fiscal i de les presumptes pràctiques corruptes 
que els han envoltat després de la pròpia confessió de 
l’expresident Jordi Pujol el dia 25 de juliol.

En segon lloc, que sóc molt conscient que al llarg del 
dia d’avui, com fa molt de temps que sento, he escol-
tat moltes injúries, vexacions cap a la meva persona, 
cap al meu partit, a les quals dissortadament ja estic 
acostumada, i haig de dir-los que em resulten clara-
ment indiferents. Per tant, tinc la tranquil·litat d’ha-
ver actuat sempre d’acord amb la legalitat i, per tant, 
d’acord amb l’actuació de la legalitat, de la normalitat 
i d’acord amb l’estat de dret.

La segona consideració que vull fer-los és que si avui 
tots vostès estan aquí és perquè jo personalment i el 
meu grup parlamentari, el Partit Popular de Catalu-
nya, vàrem ser els primers –ho reitero–, els primers 
que vàrem demanar la constitució d’aquesta comissió 
d’investigació que tots vostès celebren. Ho vaig fer jo 
personalment el dia 27 de juliol del 2014, just dos dies 
després que l’expresident Pujol confessés, el divendres 
25 de juliol.

Ho vaig fer en solitari i sempre rebent les crítiques de 
moltes de les persones que avui estan aquí presents i 

algunes que no hi estan. Ho reitero: hi estem acostu-
mats, hi estem acostumats des del Grup Parlamentari 
Popular.

Llavors vaig haver de sentir alguns dels grups d’a-
questa comissió dient que aquesta comissió era inne-
cessària. El mateix senyor Jordi Turull va dir que en 
sol·licitar aquesta comissió d’investigació només es 
pretenia fer llenya de l’arbre caigut. I ho reitero, són 
paraules textuals. 

El senyor Rivera o el senyor Joan Herrera van creure 
innecessari crear-la i es conformaven amb les expli-
cacions que segur que serien satisfactòries del senyor 
Jordi Pujol al Parlament de Catalunya. Anna Simó 
–i ho reitero, paraules textuals– va dir que «s’havia 
d’investigar solament davant les autoritats judicials i 
fiscals». I fins i tot, el conseller Santi Vila va arribar a 
dir que era un escarni que l’expresident Jordi Pujol no 
mereixia.

Tot això són paraules textuals dites per representants pú-
blics que no confiaven en la creació d’aquesta comissió 
d’investigació, que només havia estat sol·licitada el 27 
de juliol per la presidenta del Partit Popular de Cata-
lunya, la que avui seu i compareix en aquesta cambra.

La comissió d’investigació en la qual estem avui tots 
presents no es va constituir fins dos mesos després de 
la primera petició, el 2 d’octubre del 2014, quan no 
van tenir més remei que crear-la, quan les notícies so-
bre la família Pujol omplien cada dia més els mitjans 
de comunicació, quan l’escàndol era tan greu que tots 
es van veure obligats a crear-la. La van voler dotar 
d’un altre nom, sota el nom del frau fiscal generalitzat, 
però hem vist que qui va venir a comparèixer ha es-
tat la família Pujol. I, en paraules del mateix president 
d’aquesta comissió, l’espectacle que tots hem vist ha 
estat un espectacle lamentable, i jo reitero i manifesto 
les paraules del president d’aquesta cambra, malgrat 
que la nostra ideologia estigui absolutament llunyana 
del president de la CUP.

La segona consideració..., o tercera consideració que 
vull fer-los és la següent –hi ha fet referència el senyor 
Joan Mena, i els en vull fer una explicació ben detalla-
da: malgrat les crítiques que jo mateixa i el meu partit 
hem rebut durant molt de temps, i a aquestes alçades 
–ho torno a dir– ens resulten clarament indiferents, 
haig de dir que en tot moment hem tingut la dispo-
sició –i jo mateixa l’he tingut– a comparèixer davant 
aquest Parlament en tot moment conforme a la legali-
tat vigent i al reglament d’aquesta cambra. Per aquest 
motiu, i amb el respecte que em mereix aquest Par-
lament, quan se’m va sol·licitar la meva compareixen-
ça a la Comissió d’Afers Institucionals vaig demanar 
un informe jurídic: aquest informe jurídic. (L’orado-
ra mostra un full.) Vaig demanar aquest informe jurí-
dic el 24 de juliol del 2014 –els el llegiré, no pateixin, 
perquè tots aquells que han parlat amb paraules grui-
xudes dient que ens passàvem «pel forro» aquest Par-
lament, criticant aquesta diputada, ara veuran les ra-
ons jurídiques per les quals no s’havia de comparèixer 
davant d’aquest Parlament. I els el llegiré. Ho reitero, 
vaig demanar l’informe jurídic, que concloïa que esta-
va exempta de comparèixer en aquesta comissió. 
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I els en diré les raons: en primer lloc, aquest esmen-
tat informe establia que «una diputada o diputat de 
l’oposició no ha de retre comptes d’una activitat priva-
da a una comissió legislativa, que té com a funcions, 
segons l’article 55 de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya...» –que espero que algú se’l llegeixi en alguna 
ocasió abans de fer declaracions superficials, frívoles 
i irresponsables davant dels mitjans de comunica-
ció–, «que estableix el següent: que les competències 
d’aquesta comissió són competències legislatives, de 
control i d’impuls de l’acció política i de govern.» Ar-
ticle 55 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

En segon lloc, que les competències, segons la Resolu-
ció 3/X del Parlament de Catalunya..., estableix que la 
Comissió d’Afers Institucionals té com a competències 
«desplegament de l’Estatut, de les relacions institucio-
nals, de participació, d’organització administrativa de 
la Generalitat, de funció pública, d’administració i go-
vern local, d’acció comunitària, de desenvolupament 
local, d’esports, d’afers religiosos i de memorial de-
mocràtic». Com vostès poden veure, en cap qüestió 
aquell esmentat dinar té a veure amb cap d’aquestes 
competències de la Comissió d’Afers Institucionals.

Com poden vostès comprovar, la meva compareixen-
ça a la CAI no se sostenia per enlloc, es tractava de 
fer una utilització partidista de la institució, a la qual 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana ja ens te-
nen acostumats. Però per més crítiques que em facin, 
per moltes més tàctiques que utilitzin per desprestigiar 
o per atacar el meu partit, nosaltres hem actuat en tot 
moment adequant-nos a la legalitat, a la normalitat i al 
Reglament que estableix aquesta cambra.

Aquí els lliuro l’informe jurídic; poden tornar a fer 
una altra sessió a porta tancada, porto diversos docu-
ments, i com que hi estan molt acostumats, potser po-
den fer una sessió plenària matí, tarda i nit, perquè els 
deixaré diversos documents, i potser els agrada. Veig 
que poden establir precedent.

L’informe, a més –els el llegiré–, diu diverses coses: 
en primer lloc, diu que «aquesta és una cambra legis-
lativa»; crec que el meu dinar no tenia cap competèn-
cia legislativa, sembla. Però és que, a més, diu: «Quant 
a l’objecte de la consulta, cal tenir en compte l’arti-
cle 48 del Reglament de la cambra, que regula que les 
compareixences i sol·licituds d’informació de les auto-
ritats o funcionaris...» –jo no tinc ni condició de funci-
onària ni condició d’autoritat, sóc representant pública 
del poble de Catalunya; ni autoritat, ni funcionària. La 
meva condició de funcionària de carrera està en sus-
pens perquè estic en excedència forçosa perquè sóc 
representant del poble de Catalunya. No sóc autoritat 
pública ni sóc representant, per tant, ni sóc autoritat, 
que sí que ho són els representants del Govern, però 
no pas els representants del poble de Catalunya. I qui 
tingués una mica de rigor jurídic ho hauria analitzat.

Però, a més, diu: «Tenen l’obligació de comparèixer 
davant del Parlament per raó de la matèria que es de-
bat», és a dir, en funció de l’article 55 –com és lògic–, 
«i ha de coincidir amb alguna o algunes de les ma-
tèries que constitueixen l’àmbit de la comissió que es 
vol substanciar.» Val a dir que no es donen a la com-

pareixença cap de les circumstàncies previstes a l’ar-
ticle 48.

«Amb aquests antecedents, aquesta assessoria jurídi-
ca recomana que l’excel·lentíssima senyora Alícia Sán-
chez-Camacho s’abstingui de comparèixer davant de la 
Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Ca-
talunya.

»Palau del Parlament, 10 de desembre de 2013.»

Davant això –jo he rebut moltíssimes crítiques, algu-
nes provinents d’alguns partits polítics, saben? Jo sóc 
creient, saben allò de: «Perdona’ls, que no saben el que 
diuen»? Doncs: perdona’ls, que no saben el que diuen...

Saben que es va citar molta gent però només els pre-
ocupava la presidenta del Partit Popular català, saben 
allò del cartellet? Se’n recorda vostè, senyor presi-
dent? Se’n recorda? El cartellet... Es recorda del carte-
llet que hi havia en alguns i en altres no? Li agradava 
més jo, veritat? L’objecte del desig era la presidenta 
del Partit Popular català. Està molt bé això, ja m’agra-
da! Però, escolti’m, miri, les coses són com són –són 
com són.

I, miri, sap què li dic? Que jo no he contestat cap d’a-
questes coses perquè no calia –no calia–, ja es veia 
l’objectiu partidista, ja es veia... I, com deia el presi-
dent de la Generalitat, si vostès em volien preguntar 
alguna cosa, em tenien al Parlament de Catalunya per 
preguntar-me. El president de la Generalitat va venir 
aquí, va comparèixer aquí fa pocs dies i va dir: «Si 
vostès volien alguna cosa, m’haurien d’haver pregun-
tat, que jo els hauria contestat. Per què no m’ho van 
demanar i van preguntar-me, que em tenien tots els di-
es al Parlament? Si hauria explicat fil per randa!» Vos-
tès tenien algun interès a preguntar-me o volien espec-
tacle? (L’oradora s’adreça a Joan Mena Arca.) Perquè 
el que va ser va ser espectacle.

Doncs, miri, jo no vaig contestar. (Oriol Amorós inter-
vé sense fer ús del micròfon.) No, no, no...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Si us plau, parla la senyora Sánchez-Camacho...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

...el cartellet...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Si us plau, senyor Amorós...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

...el cartellet d’uns i no dels altres va ser l’espectacle.

Per tant, aquí tenen les raons jurídiques d’uns i no dels 
altres. (L’oradora mostra un full.) I jo he callat en tot 
moment fins que he contestat el que he contestat. I jo 
he respectat les raons jurídiques i les he al·legat quan 
pertoca. I he dit en tot moment quan la llei m’obligui, 
jo donaré totes les explicacions, totes les que vostès 
vulguin, avui i en tot moment.
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Tercera consideració: de la mateixa manera que es va 
produir la difusió d’aquest famós dinar, nosaltres, el 
Partit Popular, vàrem demanar la creació d’una comis-
sió d’investigació sobre l’espionatge polític. Ho vam 
sotmetre a votació de ple dues vegades, el 10 d’abril 
del 2013, just avui fa dos anys, avui, 10 d’abril del 
2015, i ho vàrem demanar el 13 de febrer del 2014. En 
ambdues ocasions, Convergència i Esquerra Republi-
cana, amb els seus vots, varen impedir crear una co-
missió d’investigació sobre l’espionatge polític, espio-
natge polític de totes aquestes persones i moltes més. 
(Alícia Sánchez-Camacho i Pérez mostra uns fulls de 
diari.)

Vostès creuen que és raonable que s’espiï la vicepre-
sidenta del Govern sobre si havia acabat una carrera 
universitària i li faltava una assignatura, sobre si s’ha-
via espiat l’expresident Montilla, sobre si s’havia espi-
at un comissari europeu, i l’única persona que com-
pareix al cap de quatre anys aquí, després d’haver 
estat cridada, sóc jo? I no s’ha fet una comissió d’in-
vestigació d’això? Vostès poden reflexionar com a re-
presentants del poble de Catalunya d’haver-se negat, 
especial ment Convergència i Unió i Esquerra Republi-
cana, avui fa dos anys –Ciutadans va donar suport a 
això, però altres grups, no–, per què no s’ha investigat 
això? Caldria que reflexionessin seriosament sobre ai-
xò, eh? Caldria que reflexionessin. 

Doncs, això no es va fer –això no es va fer.

I em permetran que els recordi algunes de les perso-
nes que han estat espiades, que són moltes. En l’àmbit 
polític, el senyor José Montilla, el senyor Josep Lluís 
Carod-Rovira, la senyora Joana Ortega, el senyor Fe-
lip Puig, el senyor Àngel Ros, el senyor Xavi García 
Albiol, el senyor Albert Batet, el senyor Joan Reca-
sens, el senyor Xavier Amador, la senyora Montserrat 
Turu, el senyor Marc Fuentes, el senyor Xavier Cres-
po, el senyor Josep Maria Matas, i podem seguir amb 
exministres, i fins i tot amb l’excomissari europeu Joa-
quín Almunia. 

Més greu, en l’àmbit de la justícia, la jutgessa de 
l’Hospitalet que portava el tema Sogecable; el jutge 
Antonio Pascual Nuño de la Rosa; la jutgessa María 
Jesús Arnau; el seu marit, Ramon Serra; la secretària 
judicial, María Teresa Torres. També es va investigar 
periodistes, els seus telèfons mòbils i diaris digitals, 
com e-Notícies o Prnoticias. 

En l’àmbit de l’esport, el president barcelonista Sandro 
Rosell; sis vicepresidents del Barcelona: Ferran Soria-
no, Joan Boix, Joan Franquesa, Rafael Juste, Jaume 
Ferrer, Alfons Godall; també Oriol Giralt, cara visi-
ble del grup promotor de la moció de censura contra 
Joan Laporta, quan era president del Barça; el futbo-
lista Gerard Piqué, amb seguiments amb GPS, con-
trol dels seus mòbils, comptes bancaris; l’exagent de 
la FIFA Josep Maria Minguella; o Esteve Rubio, pare 
del jugador de bàsquet Ricky Rubio. Quina casualitat! 
De tot aquest panorama, l’obsessió és el Partit Popu-
lar català i és la seva presidenta, a qui reclamen que 
comparegui davant la Comissió d’Afers Institucionals. 
Aquesta és la concepció que tenen alguns de la utilit-
zació de les institucions.

I ara els vull fer palesa una altra reflexió. Molt proba-
blement alguns no recorden que el cas Palau s’ha des-
tapat a Catalunya gràcies a l’Agència Tributària espa-
nyola. El cas Palau, que es va destapar l’any 2009, s’ha 
destapat gràcies a l’Agència Tributària espanyola, i el 
cas Pretòria, gràcies a l’Audiència Nacional. 

La darrera consideració –la darrera consideració, si 
em permet l’ús de la paraula, senyor Amorós, que des-
prés ja farem el diàleg, quan vostè consideri, si no, 
finalitzo ara i el comencem... (Veus de fons.) Això el 
president... No, jo l’he sentit, però, vaja, quan vostè 
vulgui, comencem.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

El format, el format de pregunta/resposta encara no és 
ara, eh? Endavant, si us plau, senyora Camacho.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Jo el veig nerviós, quan vostè em permeti, jo finalitzo i 
comencem... (Veus de fons.) Ja li he dit que em pot pre-
guntar el que vulgui i quan vulgui, però si em permet 
acabar, ho faig...

La darrera consideració és que aquesta comissió d’in-
vestigació té el seu origen en la confessió del senyor 
Jordi Pujol, que ha comportat la seva imputació, la de 
la seva dona, la dels seus sis fills, i les possibles re-
lacions amb altres casos, com ara el del saqueig del 
Palau de la Música, que ha implicat directament Con-
vergència Democràtica, que té la seu embargada per 
la justícia en termes jurídics, i en termes estrictament 
jurídics dipositada com a fiança judicial, que és com 
s’ha de dir. 

El motiu de la meva compareixença –que és el que 
sembla que tant els interessa a tots vostès d’ençà de 
tants anys, i per tant, és un dia molt desitjat per a molts 
de vostès– és el dinar privat que vaig mantenir amb 
una persona, la conversa que va tenir lloc i va ser en-
registrada il·legalment. 

Situem-nos. El dia 7 de juliol –per cert, Sant Fermí, 
m’acabo d’adonar ara, perquè no recordava ni quin dia 
era: Sant Fermí– governava Espanya el Partit Socialis-
ta Obrer Espanyol, Zapatero era el president del Go-
vern d’Espanya; Alfredo Pérez Rubalcaba era el mi-
nistre de l’Interior. A Catalunya governava el tripartit, 
amb Montilla com a president i Joan Saura, com a 
conseller d’Interior. Jo, en aquell moment, era senado-
ra –encara no m’havia presentat a candidata de la pre-
sidència de la Generalitat perquè només era presiden-
ta del Partit Popular català. Com poden entendre, la 
meva tasca en aquells moments se centrava en l’opo-
sició al tripartit, a Catalunya, i al Govern de Zapate-
ro. Aquell dia vaig mantenir l’esmentat dinar, que va 
ser enregistrat il·legalment. Quan vaig tenir-ne conei-
xement públic, això sí, difós per terra, mar i aire, per-
què era una noticia de dimensions importantíssimes, 
perquè clar, havia dinat la presidenta del Partit Popu-
lar de Catalunya i a algú li va interessar... Que després 
veurem les conseqüències que ha tingut això, perquè 
vull que sàpiguen que d’aquesta compareixença el que 
sortirà és que aquest dinar ja no serà «el dinar de La 
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Camarga», serà una altra cosa, aquest dinar, i veuran 
el perquè –veuran el perquè, serà molt interessant per 
a tots vostès, si no han baixat de la superfície a la pro-
funditat, i avui baixarem a la profunditat. 

Doncs, resulta que aquell dia, quan es fa aquesta difu-
sió per terra, mar i aire i es continuen les difusions 
per terra, mar i aire, perquè es mantenen molts dies 
–fixin-se si es mantenen, que seguim avui aquí, ima-
ginin-se–, exerceixo i estudio amb els meus advocats 
les accions legals pertinents. En primer lloc, jo consi-
dero que, malgrat que és una vulneració d’un dret fo-
namental, perquè jo he estat nomenada jutge substitut, 
i per tant, conec molt bé l’exercici de les accions ci-
vils, de les accions penals, i decideixo no exercir ac-
cions penals sinó exercir deliberadament accions ci-
vils per la vulneració d’aquest dret, i, per tant, és molt 
important el matís que els estic dient, jo, persona físi-
ca, exerceixo els drets i les accions civils, que no pe-
nals, vaig presentar una demanda civil per violació del 
dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, que es 
va resoldre mesos més tard amb l’assentiment, el que 
se’n diu en termes específicament –que jo vaig estudi-
ar la carrera en castellà–..., «allanamiento civil total, 
no parcial». No els acords aquests que vostès van lle-
gir i que tant van repetir, especialment els de Conver-
gència i Unió, que els interessava molt això dels pac-
tos i totes aquestes coses. No, no: «allanamiento civil 
total, no parcial», «allanamiento civil total a la parte 
demandante», que és un terme jurídic molt important 
i que cal que alguns que estan a la superfície de la crí-
tica política, i a la frivolitat política, l’analitzin perquè 
també està a la sentència i també la portarem. Cal que 
l’analitzin. I per això tenia tantes ganes de venir, per 
explicar-me. I tant de bo hagués pogut fer-ho abans, 
quan tocava, no només quan volien vostès i els donava 
la gana a vostès, sinó quan tocava fer-ho.

Doncs, acceptant a més aquest assentiment, és a dir, 
aquest allanamiento civil, que es va produir aquest 
fet il·lícit, que es van produir uns danys causats, unes 
responsabilitats derivades i unes compensacions sol-
licitades en la meva pròpia demanda... És a dir, no es 
va produir cap acord ni es va produir cap compensació 
dinerària, no, no: un allanamiento civil al que jo vaig 
sol·licitar mesos abans, en la meva demanda. I que a 
més jo vaig anunciar que seria lliurada a una ONG 
quan aconsegueixi cobrar-ho, perquè encara no hi ha 
manera que les asseguradores puguin donar-nos això, 
ja que l’empresa és una empresa..., encara que s’esti-
guin venent llibres a tort i a dret, no hi ha manera de 
cobrar-ho de l’empresa, que, això sí, ni paga els treba-
lladors, aparentment, ni es paga a ningú, ni s’aconse-
gueix això a través de les asseguradores. 

Per la seva banda, el partit va presentar la denúncia 
davant del Cos Nacional de la Policia, i es va derivar a 
una investigació judicial. L’esmentada empresa va as-
sumir l’esmentat assentiment de la demanda civil en la 
culpa in vigilando de la gravació, i va reconèixer que 
va afectar la meva tasca com a dirigent, es va compro-
metre a extremar les mesures de seguretat per tal que 
es produís el cessament immediat, efectiu i permanent 
–cessament eh?, fixin-se el que dic, que és que aquí hi 
ha coses ja... és que semblen... «cessament immediat, 

efectiu i permanent de la divulgació de les gravacions 
il·legítimes». 

Mentrestrant, per la meva part, i un cop guanyada la 
demanda civil, em vaig comprometre a retirar les pos-
sibles accions penals que depenguessin de mi. El jut-
jat número 21 va decidir, en auto judicial, que s’havia 
produït l’il·lícit, la compensació, i per tant, el reconei-
xement de la gravació il·legal. Però és que a més es 
va recórrer, i en sentència de l’Audiència Provincial en 
interlocutòria, de data 9 de desembre, no en acord en-
tre parts, no, en una primera sentencia de data 15 de 
juliol, i en una segona sentència de l’Audiència Pro-
vincial, de data 9 de desembre, no les parts, no, dues 
sentències judicials, estableixen la gravació... (L’ora-
dora s’adreça a Oriol Amorós i March.) Dues, les hi 
ensenyo quan vostè vulgui, les porto aquí... (Oriol 
Amorós fa el gest de tancar la boca amb la mà.) Si no 
li agraden, doncs... No, però els gestos... Sap el que és 
la comunicació oral i la comunicació gestual? Doncs, 
si vostè va dient que no, jo li dic que sí. Si no me les 
diu... President, és cert o no? (Rialles.)

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Què haig de dir ara...? (Rialles.)

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

És clar, callat però va fent que no amb el cap... Clar, 
això... 

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Continuï, continuï, senyora Alícia Sánchez-Camacho.

Oriol Amorós i March

És molt autoritària, vostè...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Oh, escolti, senyor Oriol, és que... (Veus de fons.) No, 
perdoni, és que el tinc al davant –el tinc al davant. 
(Remor de veus.)

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Si us plau –si us plau–, estàvem tenint la comparei-
xença de manera tranquil·la. Seguim, si us plau. Si us 
plau, seguim.

Endavant, senyora Sánchez-Camacho, si us plau.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Vostè és que intimida, vostè va dient que no quan s’es-
tà parlant, llavors, si es comporta i deixa la persona 
que intervingui, es podrà fer amb més tranquil·litat, no?

Doncs, a més, com els dic, aquestes dues sentències –que 
el senyor Amorós sembla que diu que no, perquè ell ho 
sap tot, doncs–, a més d’això, els afegeixo, es van filtrar 
fragments de la suposada gravació. Fixin-se el que els 
diré: es van filtrar fragments de la suposada gravació, 
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alguns editats –editats, això està consignat sota nota-
ri– canviant l’ordre de les frases, segons informen els 
advocats consignat en notari, respostes que no corres-
ponen a preguntes. Es van utilitzar pàgines de descar-
regues d’arxius ubicades als Estats Units, per emmas-
carar l’origen, multiplicar la seva difusió a les xarxes 
socials, havent estat manipulades i editades, i això va 
estar paralitzat per una jutgessa d’ofici. Vostès han tin-
gut aquí i han escoltat aquí uns CD que no són els CD 
que consten a la judicatura, i, per tant, els que consten 
en el procés, quan els mateixos jutges han hagut de pa-
ralitzar unes descàrregues que han estat manipulades i 
editades, i que han hagut d’estar paralitzades per prò-
pia ordre judicial, perquè l’única gravació real és la que 
consta i està autoritzada, judicialitzada en el procés, i 
que ni les parts compareixents l’hem tinguda mai. 

No entraré en més detalls il·legals sobre aquest di-
nar, però he de manifestar la meva satisfacció perso-
nal i política amb la justícia, per una banda, també 
amb aquesta comissió, perquè hem vist declaracions 
lamentables, l’escàndol lamentable que hem conegut. 
I, per tant, crec que tot el que hem vist i l’escàndol gra-
víssim que s’ha destapat l’ha conegut tot Catalunya. 

I, si em permeten, vull finalitzar dient que... desde el 
Partido Popular y desde mi propia persona, esta com-
parecencia y todas las comparecencias solicitadas 
desde otros miembros del Gobierno de España, creo 
que son únicamente una estrategia y una cortina de 
humo que algunos partidos políticos como Conver-
gencia y Unió han solicitado, con el único objetivo de 
tapar y de establecer una cortina de humo para tapar 
el caso Pujol, el caso de la presunta grave corrupción 
y la presunta evasión fiscal y el escándalo más grave 
de la historia de Cataluña. Quieren distraer la atención 
de todo por todos los medios posibles, para que no se 
sepa el presunto origen de la fortuna millonaria de esa 
herencia que no se ha podido justificar de la fortuna 
millonaria de los Pujol, del engaño de esa herencia, 
que ha tenido la sociedad catalana, y quiero que quede 
constancia de todo ello.

Moltíssimes gràcies; moltes gràcies, senyores i se-
nyors diputats.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, senyora Sánchez-Camacho. Havent es-
coltat prèviament la intervenció dels portaveus, fem ara 
un torn de tots els grups, amb pregunta/resposta, i ini-
cialment, per un temps de cinc minuts, que seran, com 
en altres ocasions s’ha fet en aquesta comissió, també 
generosos, i, sí calgués, després un últim torn d’un, dos 
minuts.

En tot cas, comença Esquerra Republicana de Catalu-
nya, amb el seu portaveu, el senyor Amorós.

Oriol Amorós i March

La seva intervenció inicial, senyora Camacho, que li 
agraeixo que avui comparegui, que aquesta vegada sí 
que comparegui, la veritat és que mereix un petit co-
mentari inicial, eh? La primera és si vostè és coneixe-
dora del nom d’aquesta comissió? 

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí. 

Oriol Amorós i March

Sí? Com es diu aquesta comissió?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Comissió del Frau Fiscal...

Oriol Amorós i March

Doncs, no, es diu Comissió d’Investigació del Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política. 
Per tant, li demanem informació de coses que vostè 
sap de pràctiques de corrupció política. Per tant, i tant 
que es parla del cas Pujol! Ha vingut tota la família! 
A diferència del que passa en els parlaments on vostès 
tenen majoria absoluta, que de comissió d’investigació 
no se’n fa cap, malgrat casos de corrupció tan greus 
com els que afecten el seu partit, que, francament, són 
únics a Europa, la quantitat d’imputats que té el seu 
partit i el que han arribat a robar, i no han obert cap 
comissió d’investigació enlloc on vostès tenen majoria 
absoluta. O sigui, lliçons, cap, senyora Camacho!

Després, aquesta comissió no l’ha proposada vostè: 
no. Aquesta comissió la va proposar concretament Ini-
ciativa per Catalunya, les CUP, el Grup Mixt, i nosal-
tres. I vostès hi varen (veus de fons)..., i Ciutadans, i 
vostès hi varen votar a favor. Fantàstic. Però aquesta 
comissió no l’ha proposada vostè, senyora Camacho. 
És més, vostè té un llarg historial de votar en contra 
de comissions d’investigació, que ara l’hi recordaré, i, 
a més a més, allà on vostès tenen majoria absoluta no 
n’aproven mai.

Segon comentari. Ha dedicat la meitat del temps inicial 
a explicar per què no va venir un altre dia que havia de 
venir enlloc d’explicar-nos les causes per les quals ha-
via de venir. Perquè el nom de la comissió, que no se 
sap, inclou les pràctiques de corrupció política i d’això 
no n’ha dit res.

Tercera qüestió. Comissió Método 3? Escolti, m’ha con-
vençut. Li ho voto a favor, però amb una petita condi-
ció, que és que qui té tota la informació, vingui. Per-
què tota la informació de Método 3 la té un membre 
del seu partit, a més a més del Partit Popular de Ca-
talunya, sobre el qual deu tenir alguna autoritat, i li 
pregunto: vostè pot garantir que el senyor Fernández 
Díaz, que és qui té tota la informació de Método 3, 
perquè amb una celeritat mai vista, sense que la Po-
licia Nacional fos la policia competent, se’n va anar 
a agafar totes les carpetes i arxius de Método 3. Per 
què van anar tan de pressa? Doncs, vostès, que els te-
nen tots, o en tot cas el senyor Fernández Díaz en tant 
que ministre, però com que tenen vostès una comuni-
cació molt fluida, com hem sabut tots, amb policies de 
la seva confiança i fiscals de la seva confiança, doncs, 
escoltin, si vostès garanteixen que vénen els que tenen 
la informació, li ho voto a favor. Accepta el repte, se-
nyora Camacho?
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I després, última consideració. Escolti, celebro molt i 
em sembla molt bé que vostè es defensi jurídicament 
del que cregui i hi té dret, això ho respecto moltíssim, 
sóc un absolut defensor dels drets democràtics i de les 
garanties democràtiques, el que sí que em preocupa 
és que de tot el que vostè va saber en aquell dinar, de 
l’únic que n’ha tret alguna actuació de caràcter jurídic 
és del que l’ha afectada a vostè, i – perdoni, eh?– de tot 
el que es va dir, possiblement, el menys important. Per-
què... –possiblement el menys important–, de la infor-
mació que se li va dir a vostè, se’n va derivar després, 
quan es va anar on s’havia d’anar, que era a l’Audiència 
Nacional, la senyora Victoria Álvarez, una investigació 
molt més important, i també a vostè li varen donar una 
informació respecte a violència masclista que tampoc 
va donar per part seva cap mena d’actuació jurídica. Per 
tant, la seva intervenció inicial, senyora Camacho, és 
que no s’aguanta, eh? Si vol fer una comissió de Méto-
do 3, i tant que sí, però que vingui qui té la informació.

(Pausa.)

Pot contestar. Sí, sí.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

En primer lloc, a veure: pràctiques corruptes? Si em por-
ten a mi per pràctiques corruptes, jo no en tinc cap ni 
una. Per tant, si la compareixença és sobre mi i pràc-
tiques corruptes, vostè me’n pregunta alguna a mi, en 
concret? Vol que li’n contesti alguna? Cap ni una. Per 
tant, no tinc res a contestar-li envers això.

En segon lloc: vostè vol una comissió sobre Método 3 i 
sobre la investigació de Método 3? Demani-la, aprovi-la. 
Sobre l’espionatge ja la vam demanar. Per què no la va 
votar? Per què la va votar en contra? –per què la va votar 
en contra? A mi, ara, per què em demana les explica-
cions de per què la va votar en contra? Haver-hi votat a 
favor! I per què no va demanar la compareixença del se-
nyor Jorge Fernández Díaz en aquella comissió d’inves-
tigació? A mi ara per què em recrimina vostè que vin-
gui o no el senyor Jorge Fernández? Vostè primer voti la 
comissió d’investigació d’espionatge –que no la va votar 
en el seu moment, per alguna raó seria–, i allà demani la 
compareixença del senyor Jorge Fernández i demani to-
tes les compareixences que vostè cregui adients. No va 
fer-ho. Llavors, ara vostè a mi què em ve a dir?

Segona: qui li ha dit a vostè que la Policia Nacional no és 
la competent? Es va posar una denúncia davant de la Po-
licia Nacional. I la Policia Nacional pot exercir de policia 
judicial. Qui li ha dit a vostè que no és la policia compe-
tent? És vostè qui considera qui és la policia competent 
en un lloc o en un altre? Des de quan decideix vostè qui 
exerceix de policia judicial? Perdoni: si es presenta una 
denúncia davant la Policia Nacio nal, la Policia Nacional 
té competències per ser policia judicial, i és qui va exer-
cir de policia judicial.

En segon lloc, qui té la informació sobre Método 3 són 
els jutjats, que són qui van exercir..., qui va entrar en el 
domicili, qui se’n van emportar les carpetes i qui van 
fer tots els registres domiciliaris. Per tant, és la policia 
judicial, i és en el procediment penal on es té tota la in-
formació. Qui és vostè per dir que el ministre de l’Inte-
rior la té? On té vostè justificada aquesta afirmació tan 

greu? És la policia judicial i són els jutjats qui tenen 
aquesta informació. Sol·liciti’n vostè la creació. Ara 
mateix. La hi voto ara mateix. Ara mateix, com l’he 
votat. Avui fa dos anys que estaria votada. Surti ara 
mateix i presenti aquesta comissió, que la votem. Vos- 
tè em dóna el repte a mi? Ara mateix la hi votem. 
I demani tota la informació que es pugui aportar en 
aquesta cambra. I demani totes les investigacions que 
s’han fet. I demani totes les carpetes, entre elles la car-
peta del senyor Martorell que es va trobar. Entre elles, 
totes les carpetes. Hi estaríem totalment d’acord. Vos-
tè, a mi, què em vol recriminar d’això? Cap ni una. I de-
mani als jutjats que li aportin tota la informació. No 
va sol·licitar aquesta cambra el CD del meu dinar? No va  
sol·licitar-ho als jutjats? Sol·liciti als jutjats tota la infor-
mació de tota la investigació de Método 3. Té el nostre 
vot. Ja li ho avanço. Per tant, a mi, què em ve a dir?

Escolti’m, que la comissió que es va votar aquí... –per-
què vostès li varen voler canviar el nom, vostès li 
van voler canviar el nom perquè no van tenir el co-
ratge que posés que era una investigació sobre la fa-
mília Pujol. Vostès, des del primer dia, quan jo el dia 
27 vaig anunciar que calia fer una investigació i una 
comissió d’investigació... Ho reitero: la primera perso-
na que ho va dir, el 27 de juliol, vàrem ser nosaltres, 
no varen tenir el coratge... Perquè vostès estaven amb 
Convergència i Unió i no els deixaven fer aquesta co-
missió d’investigació. Sí senyor. I per això van sortir el 
senyor Turull i tots, que no es faria aquesta comissió 
d’investigació. Com va passar després amb la compa-
reixença del senyor Mas, que la van forçar fins al dar-
rer moment. Què vostès li van canviar el nom? Molt 
bé, li han canviat el nom. I nosaltres vam donar suport 
a aquell nom, a l’altre nom i al que es fes, però al fi-
nal aquí a qui s’investiga? Han portat vostès la senyora 
Caballé, aquí, per veure l’evasió del frau fiscal? Han 
portat algun altre cas d’evasió fiscal? No. Han por-
tat...? Sí..., la portaran... Bé, doncs molt bé me n’alegro. 
Però, a qui han portat els primers? A la família Pujol! 
Quin era l’objectiu del Partit Popular de la comissió 
d’investigació que vàrem demanar el 27 de juliol? El 
Partit Popular. Per tant, a mi no em vingui amb can-
vis de nomenclatura i que van fer-ho vostès. Ho vam 
demanar nosaltres. I si vostès després van canviar- 
li el nom, escolti, m’és igual, no parlarem de galgos 
i de podencos. No canviarem..., del canvi dels noms. 
Això es va demanar pel Partit Popular i està aprovat 
finalment, malgrat vostès li hagin canviat el nom o no.

Oriol Amorós i March

Miri, vostè és una màquina de confusió absoluta. És 
a dir, aquí hi ha... Evidentment, cada comissió respon 
a una proposta i cada comissió la presenten els grups. 
Vostès en van presentar una que no va obtenir els vots 
suficients, i nosaltres en vam presentar una altra que sí 
va obtenir els vots suficients. Es contradiu tant, vostè, 
que diu: «No s’atreveixen a demanar una comissió que 
vingui la família Pujol.» Però si ja ha vingut, senyora 
Camacho, de què està parlant? Però si han vingut tots. 
Però si el nivell de compareixences que hi ha hagut en 
aquesta comissió, allà on vostès tenen majoria absolu-
ta és del tot inimaginable, perquè el seu to autoritari 
els ho fa impossible d’imaginar. Per tant, no es con-
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tradigui tant, senyora Camacho. I no s’amagui –i no 
s’amagui– de respondre la pregunta. La pregunta de si 
es compromet a que vingui un membre del seu partit, 
que és qui té la informació. (Remor de veus.) Perquè, 
escolti, diu: «No, provin-ho.» És que ja ho hem provat. 
Vostè sap que el dilluns que ve està convocat el senyor 
Fernández Díaz?, i el senyor Moragas, que són del seu 
partit? I el senyor Cristóbal Montoro, que és del seu par-
tit, però aquest potser té més autoritat sobre vostè que 
vostè sobre d’ells. I tots tres ja han dit que es passen el 
Parlament de Catalunya pel clatell. Com han fet tots 
els membres del seu partit que poden evitar, d’algu-
na forma, venir aquí a donar explicacions. Persones 
que tenen informació tan rellevant sobre els temes que 
tracta aquesta comissió? Com qui li diu a la senyora 
Victoria Álvarez: «Victoria, salva Espanya denunciant 
això.» Alguna cosa devia saber. Com el ministre de 
l’Interior, que..., vaja, l’impulsor d’uns quants infor-
mes, alguns d’ells no s’ha atreveix ni a signar-los. Al-
guna cosa deu saber. O el senyor Cristóbal Montoro, 
que diu que tenia informació des de l’any 2000, que 
estava seguint la família Pujol. Alguna cosa deu saber. 
I no vénen. Faci alguna cosa, presidenta del Partit Po-
pular de Catalunya, davant dels seus afiliats. Si vostè 
té alguna mena de compromís per la transparència i la 
lluita contra la corrupció, faci alguna cosa! Però vostè 
no fa re.

Vostè utilitza el tema corrupció –com vam poder sen-
tir en una documentació que forma part d’una compa-
reixença, que és un CD, que, sincerament, cap ganes 
d’escoltar-lo, però forma part d’una compareixença, i 
per tant el vam sentir–. (Remor de veus.) Sí, sí, el vam 
sentir. Cap ganes. (Remor de veus.)

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Silenci, si us plau. (Persisteix la remor de veus.)

Santi Rodríguez i Serra

Quan ella parli, també...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Sí, també ho he dit; també ho he dit, senyor Rodríguez.

Oriol Amorós i March

La claca del Partit Popular sempre ho fa, això.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Endavant. Endavant, senyor Amorós.

Oriol Amorós i March

A mi m’és igual, hi estem acostumats en aquest Parla-
ment. (Remor de veus.) Doncs, escolti’m, en aquest... 
(Remor de veus.) Sí, han aconseguit el que volien, que 
era que em perdés. Però li ho dic molt clar, escolti, 
comprometi’s perquè vinguin –comprometi’s perquè 
vinguin. Si tenen un munt d’informació! Aleshores, 
vostès... Vostès volen fer una comissió d’investigació 

en què vinguin els que no tenen informació, i els que en 
tenen, en canvi, no volen que compareguin.

Miri, escolti, senyora Camacho, l’ús que fa vostè del 
tema corrupció queda claríssim en aquest CD –ara me 
n’he recordat– quan diuen..., el que va és al que van. 
Vostè fa un dinar amb una intenció molt clara, que és 
treure una informació per atacar a una formació polí-
tica, no per lluitar contra la corrupció. Perquè si vostè 
després d’aquest dinar es presenta als jutjats i denun-
cia tot el que sap, i diu: «Escolti, aquí hi ha un pre-
sumpte blanqueig», greu, no? «Hi han presumptes co-
missions.» Greu, no? Vostè sap això el 7 de juliol de 
2010! Quan arriba aquesta informació als jutjats? De 
part de qui arriba? Doncs, bastant més tard, i no de part 
seva. Vostè té informació allà de violència masclista. 
No sé quina actuació fa vostè al respecte. (Sona el se-
nyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’in-
tervenció.) Sí, sí, després, quan surt, surt a defensar-se 
vostè i el seu honor, que té tot el dret de fer-ho. Amb ai-
xò sí que fa actuacions jurídiques, i em sembla molt bé. 
Però d’allò altre, res.

Per què li dic que vostè només utilitza això, «para dar 
caña a CiU?, que és l’expressió que fan servir, exacta-
ment: «Vamos a dar caña a CiU.» Però, en canvi, quan 
vostès tenien acords amb CiU, de transparència, re de re. 

Cas Treball. Un cas que acaba en sentència judicial amb 
culpables de corrupció. Per cert –per cent–, que en el 
procediment judicial eviten que vagi a declarar qui és 
president d’Unió Democràtica a Girona i director dels 
serveis territorials del Departament de Treball, a Gi-
rona, en un cas de corrupció que van diners de Tre-
ball a Unió Democràtica, principalment a Girona: el 
senyor Enric Millo. I que vostès arriben a un acord per 
evitar arribar fins al final, i evitar que declari com a 
testimoni. Aquesta és la seva pràctica de transparèn-
cia: amagar-se sempre i fer servir el fuet contra la res-
ta. I, escolti, quan tenen raó d’atacar a la resta, mirin, 
aquí hi ha una comissió.

Sap què passava quan vostès..., sap què passava quan 
vostè –vostè, vostè– era la portaveu del Partit Popular 
i pactava amb el darrer Govern Pujol? Que ni comis-
sió d’investigació de cas Treball, ni comissió d’inves-
tigació de cas Turisme –que també va acabar als jut-
jats–, ni comissió d’investigació d’Europraxis, que va 
acabar amb un informe de la Sindicatura de Comptes 
bastant crític. Que, per cert, el seu portaveu en aquesta 
comissió ho ha dit moltes vegades i ha atacat també el 
cas Europraxis.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Vagi acabant, senyor Amorós, si us plau...

Oriol Amorós i March

Per tant, senyora Camacho, jo crec que vostè està molt 
deslegitimada –molt deslegitimada (remor de veus), 
després de tot el que hem sabut– per dir res sobre cor-
rupció. Vostè ha agafat i ha parlat que dirigia o que te-
nia informació abans que ningú que venia dels fiscals. 
Però, què és això? Com pot parlar vostè de respecte a 
l’estat de dret si s’ho salta contínuament? Si té conei-
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xement de delictes i no fa res... Això la situa en posi-
ció de còmplice i de persona que no ha fet res contra 
la corrupció més que beneficiar-se’n per a l’atac polí-
tic i res més. Senyora Camacho, vostè no està legiti-
mada per representar els catalans amb aquesta actitud 
tan interessada i condescendent amb les pràctiques de 
corrupció política.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor Amorós.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Senyor Amorós, em diuen que vostè ja ha finalitzat; 
porta deu minuts. Jo només li demanaria una aprecia-
ció, per donar-li una mica de temps, així i tot, fins i 
tot, i ser més clarivident, perquè diu vostè que jo sóc 
confusa, però crec que vostè està una mica més con-
fós del que diu. Això que diu d’allò dels fiscals i no sé 
què, que diu que m’anticipo als fiscals, a què es refe-
reix, per ser una mica més clarivident? I així li dono 
una mica més de temps.

Oriol Amorós i March

Al cas Pretòria.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Cas Pretòria... D’acord.

Oriol Amorós i March

Té informació directa, no? I va i ho explica. Diu: «Yo 
lo sabía todo antes que nadie, yo informaba a Rajoy.»

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Però no, no, no he dit res de cap fiscal.

Oriol Amorós i March

De la policia...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Ah!, per això. Veu com vostè està confós?

Oriol Amorós i March

No, no, no: de la policia. Respecte als fiscals, és quan 
vostè parla i va dient: «Escolti, jo tinc un fiscal de 
confiança, que el faré servir per a això, el faré servir 
per a allò.» Perdoni, eh?, vostè té una idea de l’estat de 
dret bastant confusa.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no. El que vostè té la cosa molt confusa de les coses. 
Sí, sí. No, no, si jo li ho explicaré part per part, no patei-
xi, no. No pateixi. Miri, anem a veure, diverses coses. 

Primer, vostè diu que jo m’haig de comprometre aquí, 
i anem pas per pas, a portar el senyor ministre de l’In-

terior, a portar el senyor ministre Montoro o a portar 
el senyor Moragas. Primer, el senyor ministre de l’In-
terior, el senyor ministre d’Hisenda i el senyor Mora-
gas prenen decisions per si sols, sap?, jo no els porto 
ni aquí ni allà ni els deixo de portar; són persones físi-
ques que prenen les seves decisions, que tenen la seva 
capacitat de decidir i que, per tant, vénen i decideixen 
per si sols. Jo no sé si vostè agafa els seus membres 
del partit, decideix, els porta i fa el que vol amb ells... 
Ells prenen les seves decisions. I, a més, jo li recomano 
que vostè, de moment, encara té un grup parlamentari 
a Esquerra Republicana al Congrés, que li poden fer 
totes les preguntes que vostè consideri adients, que li 
poden preguntar al ministre de l’Interior tot allò que 
vostè consideri adient, que li poden preguntar al...

Oriol Amorós i March

I la comissió d’investigació, li sembla adient?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Si em deixa... Ara és el seu torn o el meu? Jo, president, 
vostè..., ell ja ha acabat el seu torn, no?

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Ha acabat el seu torn.

Oriol Amorós i March 

Pregunta/resposta.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, m’ha dit que ja ha acabat el seu torn...

Oriol Amorós i March

I una comissió d’investigació...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Senyor Amorós...

Oriol Amorós i March

És que vostè s’escapa de contestar... És que la senyora 
Camacho s’escapa de contestar.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Senyor Amorós, ha esgotat el seu temps.

Oriol Amorós i March

El seu compromís amb la transparència és zero, ja ho 
sabem, però que ho contesti.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Senyor Amorós, si us plau, ha esgotat el seu temps i, 
en tot cas, si cal, després farem un últim torn quan hà-
gim acabat totes les intervencions, si així ho decidim, 
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eh?, però, en tot cas, deixi respondre a la senyora Sán-
chez-Camacho. Vinga.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, miri, senyor Amorós, vostè, jo he preguntat al 
president abans de contestar si vostè havia acabat ja 
tot el seu temps, m’ha dit que sí –m’ha dit que sí. Per 
tant, m’ha dit que sí, que ha fet els deu minuts. Jo he 
preguntat per educació... (Veus de fons.) No, perdoni, 
si ha acabat el seu temps, ha acabat el seu temps. L’ha 
acabat o no, senyor president?

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

L’ha acabat –l’ha acabat.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Jo he callat en tots els insults que vostè m’ha dit, «in-
saciable», «no insaciable», jo he callat, eh? (Veus de 
fons.) El seu to autoritari és el seu, jo he callat. He 
preguntat: «Ha abat el seu temps?» M’ha dit: «Sí.» Per 
tant, ara em toca parlar a mi, no té vostè la paraula. És 
veritat o no, senyor president? (Pausa.) Per tant, puc? 
D’acord? Puc. Eh? Li ho dic perquè es mostra l’edu-
cació amb els actes, no amb les paraules. Vostè m’ha 
insultat reiteradament, jo no l’insultaré, m’ha dit: «in-
saciable», «autoritària», de tot, digui el que vulgui... Si 
ja li ho dic, m’és igual el que diguin els uns i els altres, 
m’és igual. M’ha dit «deslegitimada»... 

Per cert, tinc vint-i-cinc mil vots menys que vostès, 
eh?, per tant, la deslegitimació, escolti, està en els 
vots, en les urnes, i estan i ho diuen els catalans, eh? 
Per tant, jo ja dic que no l’insultaré a vostè, vostès ja 
tenien ganes de venir a insultar-me, ja li dic que hi es-
tic molt acostumada, però m’és ben igual.

Però anem als fets i les paraules. Primer, vostè ha dit 
que porti aquí i em comprometi amb els ministres. Jo 
li dic que els ministres tenen la seva justificació, han 
enviat uns informes, o enviaran uns informes de per 
què han de venir o no, i, per tant, ells tenen les se-
ves explicacions i les seves justificacions. Jo sóc pre-
sidenta del Partit Popular de Catalunya, no tinc auto-
ritat per portar ni el senyor Montoro, ni per portar el 
senyor ministre de l’Interior, ni per portar el senyor 
Moragas. Si vostès o altres grups em pregunten sobre 
el senyor Moragas o sobre el senyor ministre de l’In-
terior, que segur que ho farà Convergència i Unió, o 
qualsevol altre grup, estaré encantada de contestar-los 
i, per tant, no hi haurà cap problema al respecte. Però 
jo li ho reitero: vostè té un grup parlamentari allà que 
els pot preguntar, pregunta parlamentària, pregunta en 
plenari el que han fet, el que tenen, el que han dit, el 
que els poden dir sobre Método 3, tot el que vostès 
vulguin.

Però, li ho torno a reiterar, presenti la comissió d’espio-
natge sobre això, presenti..., demani’ls que vinguin, 
demani al jutjat que els enviïn els informes, igual que 
han demanat aquest famós CD. Si ho ha demanat el 
senyor David Fernàndez, demani que els enviïn l’in-
forme sobre el senyor Martorell, demani que els enviïn 

tots els informes sobre la senyora Joana Ortega, de-
mani que els enviïn tots els informes sobre espionatge. 

Si vostè de veritat hi estigués interessat –que no ho 
ha estat, perquè vostè es va negar amb Convergència 
i Unió a esbrinar tots els temes d’espionatge, i és la 
veritat, vostè els ha tapat les vergonyes sobre l’espio-
natge, que teníem espionatge sobre gent, presumpta-
ment, d’Unió que espiava gent de Convergència, gent, 
presumptament, de Convergència que espiava Unió, i 
vostè els ha tapat les vergonyes i em ve a mi a criti-
car sobre altres coses quan ha sigut el cas més greu 
que s’ha vist a Catalunya espiant ministres i espiant 
comissaris, i espiant gent d’uns i altres, vostè em ve a 
dir a mi que està deslegitimat? Però, escolti’m, miri, 
demani si vol i sàpiga les coses que vol o no.

Després vostè em diu a mi: «Escolti’m, per què no es 
denuncia...?» Si li interessa el que li contesto..., li de-
manaria que m’escoltés. Vostè em demana que per 
què no es va denunciar allò. Miri, d’aquella conversa, 
en primer lloc, les coses que se’m diuen no eren co-
ses concretes ni eren coses que poguessin estar defini-
des en el temps moltes de les coses que se’m deien. Jo 
vaig demanar en aquella conversa –si em permet que 
li ho expliqui– vaig demanar que se’m donessin noms 
concrets, vaig demanar de coses com se’n deien el tal 
Herbert per blanqueig de diners a no sé quines illes, 
que em donessin les targetes amb els noms, que em 
donessin dades concretes amb els noms, que em di-
guessin quines eren coses concretes per fer-ho. Però, 
és més, no solament ho dic jo, sinó que un magistrat, 
que és el director de l’Oficina Antifrau, en què la se-
nyora Álvarez va..., després d’haver declarat a l’Ofi-
cina Antifrau, diu –diu– de tot el que ella ha decla-
rat a la UDEF i del contingut de la nostra conversa 
diu: «La narració de la senyora Álvarez no és homo-
gènia en el temps.» És a dir, les irregularitats que ella 
diu en aquesta conversa no es corresponen amb les dates 
en què succeeixen els fets. «Los datos que aporta no 
se corresponden...» –perquè molts són de coneixement 
públic–, i, per últim: «manca de proves documentals 
que sustentin la seva incriminació». Per tant, no hi ha 
proves documentals que jo pugui aportar en un judici.

Jo, a més, en aquesta conversa, demano..., li demano per-
mís per poder escriure, li demano un bolígraf i agafo 
quatre folis en què escric tot el que ella em diu. Des-
prés d’aquesta conversa jo em reuneixo amb els meus 
advocats, demano si hi ha proves fefaents per poder 
anar a la fiscalia i per poder demanar si podem apor-
tar això i denunciar-ho, perquè és la meva obligació. 
Jo no faig com altres que han vingut aquí i que en co-
ses que se’ls donen les donen a no sé qui... No, no, jo 
amb aquells documents –que és la meva obligació per-
què li recordo que jo he estat nomenada jutgessa subs-
tituta i tinc el sentit del rigor i de la denúncia molt més 
rigorós del que vostè pugui pensar, eh?, perquè vostè 
a vegades pensa amb criteris molt apriorístics, i li he 
dit alguna vegada que vostè ha fet algunes exclamacions 
aquí a fora i li he dit a baix, i sap vostè a què em referei-
xo–, jo em vaig reunir amb els meus advocats per veu-
re què es podia fer, i em van dir que eren vaguetats, 
que no teníem dades concretes i que amb això no es 
podia anar..., només que a la persona anés a testificar, 
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que és el que jo li dic a ella que vagi a testificar. Però 
és més, li diré una altra cosa, quan aquesta persona va 
a testificar davant de la UDEF i davant del Jutjat cen-
tral d’instrucció número 21, sap què procedeix? A l’ar-
xiu. Sap per què es procedeix a l’arxiu? –i és on vindrà 
la part final que serà la més interessant, que serà que 
aquest dinar ja no serà el dinar de La Camarga, sinó 
que serà una altra cosa, que és la que els diré al final. 
S’arxiva. Perquè aquesta testifical és inconsistent, per-
què és una testifical que no té proves i s’arxiva. El jutge 
Ruz arxiva aquesta declaració, i és gràcies a la divul-
gació que es fa per fer-me mal a mi, perquè es produ-
eix aquest rebombori. I li aconsello..., perquè ho deixo 
per a un altre grup, per al grup final, que ho diré al fi-
nal, quan succeeix tot el que succeeix. 

Per tant, ni el magistrat, ni el magistrat de l’Oficina An-
tifrau, ni els meus advocats, amb els quals jo em reunei-
xo en un sentit molt més responsable, molt més jurídic 
de tot el que es diu aquí, que això no es pot portar a de-
nunciar-ho. I és mes, ho denuncio.

Quan vostè es refereix..., quan vostè es refereix a la de-
núncia i al fiscal –i seguim amb el fiscal. Miri, hi ha dos 
parts que vostè omet o no diu... No, si jo ja entenc, senyor 
Amorós, que ja venien aquí sense que jo el con vencés, 
perquè encara que m’escoltés no l’anava a convèn- 
cer, jo ja ho entenc, per això va dient que no amb el cap 
tota l’estona, però, bé, és lliure de fer-ho... 

Jo, a part de la conversa que vostès han escoltat tan aten-
tament, i que tenien tantes ganes de fer-ho, jo dic, en 
part, quan ella em demana reiteradament ajut perquè 
ha intentat denunciar això per diferents llocs, jo li dic: 
«No conec a ningú, no conec cap jutge, no conec cap 
fiscal, no conec a ningú.» Això ho dic jo textualment 
–textualment– a l’inici de la conversa, i és quan a mi 
ella –i no ho hauria dit en aquesta compareixença, 
perquè no ho he dit en cap de els meves declaracions 
públiques, fixi’s si he tingut cura, malgrat que fos el 
senyor Pujol Ferrusola, no ho he dit en cap de les me-
ves declaracions per la gravetat del que era, però com 
que vostès ho han sentit i vostè hi ha fet referència, 
quan jo m’adono que és una persona que està atemo-
rida davant d’una situació de possibles i presumptes 
maltractaments és quan li dic: «Escolta, ja buscarem 
jutge de confiança o qui sigui.» Perquè està atemorida 
davant la presumpta denúncia que pugui fer i del que 
li puguin fer, i està atemorida, buscarem el que sigui: 
el jutge, el fiscal, el que sigui de confiança perquè pu-
guis denunciar-ho, perquè davant d’una persona pre-
sumptament, segons ella diu, maltractada o que pugui 
ser maltractada jo faria el que fos. No ho faria vostè? 
Per això ho dic. Per tant, aquesta és la que jo dic...

I li torno a dir, la darrera qüestió, la darrera qüestió... 
No, és que ella no es torna a posar més en contacte amb 
mi, no es tona a posar més en contacte amb mi, perdoni 
que li digui... (Veus de fons.) No es torna a posar més en 
contacte amb mi.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Si us plau, senyor Amorós, parla la senyora Sánchez-
Camacho...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Senyor Amorós, el diàleg..., jo he dit que estava dis-
posada al diàleg, però el seu se li ha acabat, si vol a la 
següent ho fem, però se li ha acabat... Jo és que, de ve-
ritat..., se li ha acabat. Escolti, que se li ha acabat, que 
és que no sé com dir-li-ho! Que jo..., de veritat...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Si us plau...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Ja sé que dono per molt, però se li ha acabat... Doncs, 
escolti’m, jo no la torno a veure, li demano les targe-
tes..., no la torno a veure mai més. Si ja sé que jo..., això, 
els dóna per molt a tots vostès, però és que no la torno a 
veure, no em torna a enviar les targetes, no em torna  
a venir a veure... Si ja sé que alguns m’han agafat molt 
de «carinyo», inclús ella, però és que no em torna a veu-
re. M’entén? No em diu res més, i jo veig moltíssimes 
persones, no em torna a veure... Llavors, és clar, si no 
m’envien targetes, ni em torna a veure no puc ajudar 
persones que després no em tornen a veure, ni m’escri-
uen, ni em diuen res.

I al que vostè es refereix dels policies, el que vostè 
diu, jo he estat portaveu d’Interior quatre anys al Con-
grés dels Diputats, quatre anys, he tret lleis tan im-
portants com la Llei orgànica de drets i deures de la 
Guàrdia Civil, lleis de disciplina, he tingut contacte 
amb sindicats de serveis penitenciaris, amb sindicats 
de la Guàrdia Civil, amb sindicats de la Policia; he 
treballat moltíssim i molt intensament al Congrés dels 
Diputats i tinc contacte amb moltíssima gent, des de 
periodistes, des de policies retirats, des de molta gent 
i, evidentment, com a vostè li expliquen coses, mol-
tes coses, a mi també m’expliquen molts coses. I això 
que té a veure? Això no vol dir que jo tingui contactes 
amb ells, vol dir que la gent, des de periodistes a altra 
molta gent t’expliquen coses, petites coses. I això no 
vol dir que jo tingui contactes –com vostès es pensen. 
Que qui és..., vostè no té, el que porta, el meu respon-
sable d’esports no té contactes amb les federacions? 
Doncs nosaltres tenim, després d’haver tingut respon-
sabilitats, doncs, persones que ja ho estan jubilades 
o formen part de sindicats t’expliquen petites coses, 
com tots en el món que tenim. I aquí va estar el senyor 
Oriol Pujol Ferrusola, li va dir que li arribaven moltes 
coses, fins i tot a algú aquí li van arribar de manera 
anònima uns CD que vostès han escoltat molt atenta-
ment. Doncs, escolti’m, a tots ens expliquen coses i a 
tots ens arriben coses, segur que a vostè també.

Alguna cosa més?

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Bé, passem al Grup Parlamentari Socialista, en el seu 
nom té la paraula el senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Bon dia, senyora Alícia Sánchez-
Camacho. Jo espero que avui, en el transcurs d’aques-
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ta sessió de la comissió, que serà llarga i densa, jo de-
sitjo que els arbres ens acabin deixant veure el bosc, 
no?, perquè al final potser ens quedarem amb els pri-
mers..., correm el perill de quedar-nos amb els primers 
arbres. Jo vull recordar que aquesta no és la primera 
vegada que ho faig, aquesta comissió es constitueix 
perquè el 25 de juliol de l’any passat –Sant Jaume, a 
Catalunya; Santiago, a la resta d’Espanya–, el presi-
dent Pujol fa una confessió: ens diu que la seva família 
ha estat una evasora fiscal, no presumpta, no, és que 
tenien diners a fora del país. 

També sabem que alguns fills del president Pujol estan 
imputats i investigats judicialment per suposats delic-
tes econòmics. També ho estan alguns empresaris que 
s’han mogut a l’entorn de les esferes governamentals. 
També sabem que s’han mogut diners d’un lloc a l’al-
tre passant per paradisos fiscals. També vam conèixer 
ahir que el Banc Bilbao Vizcaya ens ha negat l’accés a 
aquesta comissió d’investigació a les actes del consell 
d’administració, des de l’any 82 fins a l’any 85, per es-
brinar o descartar una de les línies també de treball so-
bre si l’origen de la fortuna està en algunes de les coses 
que van passar en un període convuls d’aquest banc, no?

Jo li he de manifestar, senyora Sánchez-Camacho, que 
no he escoltat el famós CD del seu famós dinar en un 
restaurant de Barcelona, ni ho vaig fer llavors ni ho he 
fet ara que un imputat el va portar en aquesta comissió, 
perquè hem considerat que és un parany per part del 
senyor Jordi Pujol Ferrusola. Ara, sí que és cert que he 
llegit algunes referències que s’han fet d’aquest dinar 
perquè han sortit a tots els diaris, als mitjans de comu-
nicació, hi ha gent que ha concedit entrevistes. Vostè 
va dinar amb la senyora Victoria Álvarez el 7 d juliol 
del 2010, jo li volia preguntar per què no va posar en 
coneixement de la fiscalia algunes de les coses que es 
van dir o que li van dir en aquell dinar? Ja ha contestat 
i, per tant, no li formularé la pregunta. Ara, sí que n’hi 
vull formular una altra, perquè vostè ens ha dit: «ho-
me, allà no hi havia proves fefaents... o no em va portar 
documentació d’algunes de les denúncies que es feien, 
no? És el mateix..., aquella famosa frase, no?, de Jordi 
Pujol Soley, quan diu: «Diuen, diuen, diuen.» 

Bé, vostè va pactar amb el president Mas una tempo-
rada llargueta, eh?, la primera part d’aquestes legisla-
tures que no s’acaben mai a Catalunya, però vostè hi 
va pactar. I quan va pactar ja coneixia, eh?, alguna de 
les denúncies que es van presentar o que li van expli-
car en aquell dinar, que confirmaven molts d’aquests 
rumors del «diuen, diuen, diuen».

Vostè, quan va pactar amb el president Mas, el seu par-
tit, no li va preguntar, no va intentar saber si aquests 
rumors eren certs? El president Mas, si és que es va 
formular la pregunta, els va desmentir? Vostès van 
pactar amb tanta tranquil·litat amb aquesta coalició, 
Convergència i Unió, que suposadament, doncs, feia 
negocis a l’entorn presidencial? Ho va fer amb aquesta 
tranquil·litat d’esperit?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Molt bon dia, senyor Terrades... (Remor de veus.) Molt 
bon dia, senyor Terrades. A veure, en primer lloc, jo 

vull recordar-li que el dinar aquest famós va ser el 
7 de juliol del 2010; les denúncies que es varen pre-
sentar, la primera crec que va ser la declaració de la 
UDEF, al desembre del 2012. Nosaltres ja havíem 
pactat abans. Per tant, aquest dinar, que, com jo li dic, 
havia ja parlat després d’haver escrit quatre fulls i ha-
ver demanat permís a la persona amb la qual jo dinava 
si podia prendre dades, i després vaig parlar amb els 
meus advocats... Per tant, tots aquests que diuen que 
era la responsable de no sé què, a part de dir tot això 
de la policia, i a part de dir tot això del fiscal, i a part 
de dir ple de qüestions personals, com que se n’ha dit 
una i l’altra, aquí em volien enganxar per un cantó o 
per l’altre, però, és clar, tot alhora no pot ser perquè, 
com que havia de ser la dolenta del conte, no pot ser-ho 
per un cantó i per l’altre, doncs, evidentment jo no po-
dia saber res que això tenia versemblança perquè no hi 
havia cap demanda posada ni cap denúncia posada. Es 
va posar al desembre del 2012. 

Jo ja havia pactat els acords perquè creia que Cata-
lunya necessitava governabilitat i necessitava reduir 
el dèficit i necessitava reduir el deute, i vaig fer uns 
acords perquè es reduïssin les empreses públiques, 
perquè es reduís el dèficit, perquè es reduïssin les am-
baixades.

I li torno a dir amb molta sinceritat, eh?, senyor Terra-
des: no ho tornaria a fer mai més. Perquè Convergèn-
cia i Unió ens ha enganyat absolutament, com els va 
enganyar a vostès. Perquè també li ho vull recordar, 
senyor Terrades, que vostè em faci aquesta pregunta 
és com aquell de dir, escolti: «¿Y tú me lo preguntas?» 
Perquè, és clar, senyor Terrades, vostè..., el cas Palau 
s’havia començat el 2009 i vostè va pactar la investi-
dura, amb el senyor Joaquim Nadal. Jo vaig pactar uns 
pressupostos, però vostè va pactar la investidura. Vos-
tè li va donar suport d’investidura. Llavors, clar, que 
vostè em pregunti això a mi, quan jo només vaig pac-
tar uns pressupostos, però vostè va pactar una investi-
dura de tot govern, de quatre anys, que després els van 
deixar penjats i els van enganyar, com ens han fet a 
nosaltres, com després han fet, en part, amb Esquerra 
Republicana i com seguiran fent amb tothom, perquè 
són així, eh?, perquè només pensen en ells, doncs, mi-
ri, està tot contestat.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Senyor Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Bé, la seva memòria, senyora Sánchez-Camacho, és 
selectiva, eh?, perquè vostè sap perfectament que el 
que va fer el Partit dels Socialistes –i no ho justificaré, 
eh?– és abstenir-se per facilitar que es formés govern a 
Catalunya. Ara, qui va pactar els pressupostos i tota la 
legislatura, amb les mesures, va ser el seu...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, tota la legislatura, no. Jo vaig pactar dos pres-
supostos.
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Jordi Terrades i Santacreu

Que és el que va durar la legislatura. (Remor de veus.) 
Senyor Santi Rodríguez...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Si us plau...

Jordi Terrades i Santacreu

...vostè tindrà oportunitat de preguntar-li-ho a la presi-
denta del seu grup.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Diàlegs entre grups..., no cal, eh? Vinga.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Ja li ho contesto, Santi...

Jordi Terrades i Santacreu

I, per tant, quan va fer els acords pressupostaris i tot ti-
pus de govern –vostè sap que la majoria era fèrria en-
tre Convergència i Unió i Partit Popular–, vostè ja sa-
bia alguns d’aquests indicis que afectaven l’entorn, fins 
i tot del president del grup parlamentari, de Convergèn-
cia Democràtica. Perquè el senyor Oriol Pujol en la seva 
compareixença en aquest Parlament també ens va expli-
car: «Allà, al pacte del Majestic, la senyora Camacho em 
va preguntar què feia la meva esposa... I ara ho entenc 
tot», no? Vostè, al president Mas, no li va preguntar per 
totes aquestes qüestions que estaven al carrer d’aquests 
presumptes casos que afectaven la seva coalició?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Perdoni, no l’he entès en això del pacte del Majestic. 
És que no l’he entès ara; m’he perdut, eh?, perdoni.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, quan el senyor Oriol Pujol... (Pausa.) Espero que 
no em compti el temps perquè és per aclarir.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí, sí. No, no, pari el temps perquè no l’he entès...

Jordi Terrades i Santacreu

El senyor Oriol...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Al pacte del Majestic jo no hi era, eh?

Jordi Terrades i Santacreu

El senyor Oriol Pujol, en la seva compareixença, ara 
fa unes setmanes, en aquest Parlament va dir: «Quan 
vam estar...» No, no era el Majestic era...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Ah!

Jordi Terrades i Santacreu

...en un altre... Pactaven, vostès, les municipals...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Ara sí, però era un altre hotel! D’acord, d’acord. És 
que m’ha perdut, vostè. Ara sí.

Jordi Terrades i Santacreu

Sempre ha anat d’hotels i de taules, no?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Ara sí, ara sí...

Jordi Terrades i Santacreu

«Em va preguntar per la feina que feia la meva esposa.»

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí, sí, ara sí, ara sí.

Jordi Terrades i Santacreu

I ho relacionava amb algunes de les informacions que 
segurament vostè coneixia...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí, sí.

Jordi Terrades i Santacreu

Vostè coneixia aquestes informacions i va pactar amb 
aquesta alegria amb el partit que ara, dia i nit, vostè 
critica per tierra, mar y aire?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, a veure, miri, aquí, a casa nostra, com hem dit 
abans... Miri, jo li ho recordo: el senyor Carod-Rovira 
confessa ara que coneixia allò del 5 per cent; el senyor 
Boada també coneixia..., i el senyor Puigcercós tam-
bé coneixia allò que es cobrava, el 3 per cent. Tothom 
deia que sabien que es cobraven coses d’ençà molt de 
temps. El senyor Bono ha publicat ara que el senyor 
Puigcercós també ho coneixia. Aquí tothom fa molt 
de temps que escoltàvem coses i que dèiem coses. Es-
colti, jo quan conec això, aquesta persona que m’ho 
havia dit, jo no sabia si era veritat o no era veritat; els 
meus advocats em diuen que això no tenia fonament 
perquè no s’havia denunciat. Ho torno a dir, quan jo 
li pregunto això al senyor..., i a més que li dic al se-
nyor Pujol Ferrusola: «Escolti, ens han dit...» –perquè 
hi han advocats que senten i que escolten–, «saps que hi 
ha, poder, una investigació d’això? La teva dona tre-
balla en això?» Jo li ho vaig dir, imagini’s quina ma-
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la fe! «–Ah, no, no, no hi ha res d’això... –Ah, doncs, 
bé, molt bé.» Però, escolti, aquí no hi havia ni cap cas 
obert, ni cap ITV, ni hi havia res de res. I nosaltres 
estàvem tancant les municipals, ajuntaments de mu-
nicipals. Com també hi havien casos que s’escoltaven 
de Sabadell i d’altres moltes coses, i vam tancar ajun-
taments amb el Partit Socialista. Per tant, aquí rumors 
de possibles casos de corrupció n’hi havien molts, i 
es van tancar... Tot eren rumors. Es van tancar acords 
municipals amb el Partit Socialista i es van tancar 
acords municipals amb Convergència i Unió.

I, ho reitero, nosaltres no vam fer acords d’investidu-
ra, nosaltres vam votar en contra de la investidura del 
senyor Artur Mas, precisament pel pacte de transició 
que ells volien fer. Ha estat la primera vegada que el 
Partit Popular de Catalunya..., perquè tant el senyor 
Piqué com el senyor Alberto Fernández es varen abs-
tenir. Jo vaig votar-hi en contra perquè ja vaig veure 
el camí cap on anava, que era cap a la independència. 
Vostès van pactar el pacte d’investidura. Per tant, això 
jo... És que si li haig de preguntar al senyor Mas per 
tots els rumors que corrien, li ho hauríem de pregun-
tar a tots, perquè després que va esclatar la confessió 
del senyor Pujol, tothom a Catalunya va dir que tot-
hom havia sentit diferents i milers de rumors arran de 
tot això. Tothom en sabia, algun o altre rumor. Jo no 
vaig preguntar per rumors perquè no hi havia res de-
nunciat, que li reitero que la denúncia va ser posada 
al febrer del 2013, que evidentment jo ja no tenia cap 
pacte amb Convergència i Unió.

Jordi Terrades i Santacreu

Bé, vostè va votar-hi en contra, però ja que el presi-
dent Mas va canviar de soci, eh?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, no.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, sí, sí. Vostè el 2013 hi vota en contra perquè Con-
vergència i Unió i el Mas..., el president Mas –perdó–, 
decideixen canviar de parella per garantir l’estabilitat 
del Govern.

Qui la va posar en contacte amb la senyora Álvarez, 
senyora Sánchez-Camacho?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Permeti’m que li contesti jo abans la segona, eh? En-
cara que sigui una qüestió no de la comissió d’investi-
gació, no em quedaré callada a dir-li-ho. No, no, per-
doni, abans de la manifestació famosa del 2012 jo vull 
recordar-li –i busqui a l’hemeroteca–: públicament el 
Partit Popular va dir que no tornaria a pactar pressu-
postos amb Convergència i Unió perquè no volíem 
tornar a pactar pressupostos amb ells perquè havien 
incomplert els dos pressupostos. Per tant, no és que 
canviessin de parella de ball, és que nosaltres no tor-
naríem a ser mai parella de ball amb Convergència i 
Unió. I això pot buscar-ho a l’hemeroteca i li recoma-

no que ho busqui. Però ni llavors ni ara: no en volem 
saber res, de Convergència i Unió! Això ja li ho asse-
guro, ni llavors, ni ara, ni en el futur, i almenys amb 
aquesta presidenta, li ho asseguro. I els dinou diputats 
que tenim, tampoc.

I ara li contesto la segona. (Pausa.) Miri, em va po-
sar en contacte amb la senyora Victoria Álvarez un 
company del partit, el senyor Jordi Moragas, que va 
fer una trucada a la meva secretària, com moltes altres 
persones que ens diuen, doncs, que algú ens vol re-
bre i que rebés una persona que volia col·laborar amb 
el partit, que estàvem en preeleccions, crec –no sé..., 
sí, crec recordar..., quines eleccions teníem al setem-
bre–, i que en aquestes eleccions, doncs, volia treba-
llar i col·laborar amb nosaltres, que era una persona 
que tenia una bona formació acadèmica i que aquesta 
persona, amb aquesta formació acadèmica, volia col-
laborar dins l’estructura del partit, que era pròxima a 
nosaltres, i volia col·laborar. I, per tant, que la rebés i 
que volia tindre una col·laboració, si pogués treballar 
per nosaltres i tal... I això és el que vaig fer, la vaig re-
bre i ja està.

Jordi Terrades i Santacreu

Per què creu que el senyor Moragas no vol comparèi-
xer en aquesta comissió, segurament...?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Mani?

Jordi Terrades i Santacreu

Per què creu que el senyor Moragas no vol comparèi-
xer en aquesta comissió?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Doncs, crec que això li ho hauria de preguntar vostè al 
senyor Moragas. Jo no sóc el senyor Moragas.

Jordi Terrades i Santacreu

No li ho puc preguntar perquè no vol venir..., perquè 
no és ministre, eh?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Mani’m?

Jordi Terrades i Santacreu

Que no és ministre del Govern d’Espanya.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Però és un alt càrrec del Govern d’Espanya i, evident-
ment, al senyor Moragas li poden preguntar tot el que 
vostès vulguin perquè el senyor Moragas, com a alt 
càrrec del Govern d’Espanya, pot comparèixer al Con-
grés dels Diputats. I ho torno a reiterar, vostès tenen un 
grup molt gran, de moment, al Congrés dels Diputats 
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(l’oradora riu) i, per tant, doncs, li poden preguntar el 
que vostès vulguin al Congrés dels Diputats.

Jordi Terrades i Santacreu

Dues darreres preguntes, president, perquè suposo 
que vaig una mica passat de temps. Vostè ens ha par-
lat d’aquest famós CD, d’aquest dinar que vostè va fer, 
que ha estat editat, manipulat, etcètera. Li vull pre-
guntar per la seva impressió sobre les... Aquí s’ha 
parlat molt també de manipulacions de proves, d’in-
toxicació, de les clavegueres de l’Estat, en tot aquest 
procés que té el país en aquests darrers dos, tres anys. 
Quina opinió en té, vostè? A part de la manipulació 
d’aquest CD, pot haver-hi hagut manipulació d’alguna 
cosa més de les...?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Miri, jo aquí vinc a parlar com a testimoni, per tant, 
no com a presidenta del Partit Popular de Catalunya. 
Si vol vostè, en virtut del meu càrrec de presidenta, 
em fa vostè la pregunta en qualsevol altre moment; 
com a presidenta el Partit Popular de Catalunya es-
taré encantada de respondre-li. Però aquí vinc com a 
testimoni, en aquest aspecte. Jo només li dic el que 
ha constat en el judici i el que ha constat per ordres 
de la jutgessa, que va ser en aquests servidors nord-
americans on es van fer talls i on es van editar i es 
van posar respostes i preguntes que no corresponien i 
que van estar tallades i editades, doncs, d’una manera 
no casual perquè unes respostes no casessin amb unes 
preguntes, i que la mateixa jutgessa va haver de para-
litzar-los. I, és més, haig de dir-li: es va enviar a deter-
minades persones i aquelles persones, d’una manera 
molt més adequada que la que han tingut algunes ins-
titucions, es van negar a reproduir i a reenviar aquella 
resposta perquè estava vulnerada i perquè estava pro-
hibida per unes mesures cautelars de la jutgessa..., nú-
mero 21, que prohibia qualsevol difusió d’aquesta con-
versa, perquè, de les converses gravades il·legalment, 
n’està prohibida la difusió.

Jordi Terrades i Santacreu

Una darrera pregunta, que m’imagino que la hi formu-
larà el seu grup parlamentari, però ja la hi formulo jo. 

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

El que vulgui...

Jordi Terrades i Santacreu

Clar, ens ha deixat aquí amb la..., ho dic per la respos-
ta anterior que ha donat, eh? Ens ha deixat aquí a tots 
els diputats i diputades, allò: «Ai!, què ens dirà, ara?» 
Aquesta sorpresa final que diu que ens reserva del di-
nar aquest de La Camarga...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Aquesta la reservo per a CiU. (L’oradora riu.)

Jordi Terrades i Santacreu

Doncs, miri, m’he equivocat de grup parlamentari. 
No, li volia preguntar quina és aquesta sorpresa...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Bé, la reservo per a CiU. (Pausa.) És que és la final. 
(Algú diu: «Transparència.») Bé, transparència, la de 
CiU és transparent, home, no pateixi. (L’oradora riu.)

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

En tot cas, seguim amb l’ordre de les intervencions. En 
nom del Partit Popular de Catalunya, el seu portaveu, 
senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyor president. Veig que el diputat d’Es-
querra Republicana té més interès a demanar transpa-
rència al Partit Popular que no pas la que va mostrar 
amb el senyor Jordi Pujol Ferrusola, fill, quan va dir 
que no parlaria en absolut de la deixa del seu avi, no? 
És curiós, no?

Presidenta, a mi em permetrà que comenci amb unes 
preguntes i després, en el torn de resposta, ja me les 
contestarà. Perquè, clar, estem en una comissió de 
corrupció política i frau fiscal, una comissió del Par-
lament de Catalunya, i, per tant, amb relació a allò que 
fa referència a les competències que té la Generalitat 
de Catalunya. Ho dic perquè encara no ha sortit, pe-
rò no sé per què m’imagino que és possible que algun 
grup tingui la temptació d’intentar parlar de casos que 
res tenen a veure amb les competències de la Genera-
litat de Catalunya ni amb el Parlament de Catalunya.

A nosaltres ens agradaria que vostè ens respongués 
–i ja sé la resposta, però m’agradaria sentir-ho públi-
cament i que constés en acta– si vostè té diners en pa-
radisos fiscals? Coneix illes com les Verges, Guern-
sey –Suïssa és potser més fàcil conèixer-ho–, però les 
Antilles holandeses? Té diners, vostè, en paradisos fis-
cals? És possible que algun dia tinguem la sorpresa 
que el seu DNI, o una fotocòpia del seu DNI, apare-
gui, no ho sé, en una caixa forta d’un banc de Liech-
tenstein, pot ser? Per quedar-nos, allò, tranquils, eh?

Vostè va sovint a Andorra a portar-hi diners? A tra-
ficar amb tabac amb el cotxe oficial, alguna vegada? 
–que això ho feia algun conseller d’Esquerra Republi-
cana, que no té mai cap cas de corrupció. A blanque-
jar diners, hi ha anat alguna vegada, a Andorra? I jo..., 
sap que estem en una època d’eufemismes; jo comen-
ço a pensar ja que circula un nou eufemisme que enca-
ra no ha quedat suficientment clar, no?, que és: «Anar 
a esquiar a Andorra» és l’eufemisme d’«anar a blan-
quejar diners», perquè hem sentit en aquesta comissió 
més vegades gent que va a esquiar a Andorra que no 
pas a blanquejar diners. (Remor de veus.)

La veritat és que avui ens trobem davant d’una gran 
paradoxa: estem en una comissió d’investigació sobre 
la corrupció política i el frau fiscal originada –vostè 
ho ha dit, encara que algú no ho vulgui reconèixer– 
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per la confessió de Jordi Pujol, que durant trenta-qua-
tre anys va estar enganyant hisenda i a tots els cata-
lans... (Veus de fons.)

Em permet, senyor president, parar el rellotge un mo-
ment per una qüestió d’ordre? (Pausa.) Miri, el senyor 
David Fernàndez, quan presidia aquesta comissió, va... 
–no sé si és una tradició o no, però quan parlava algun 
diputat i hi havien diputats d’altres grups que parlaven, 
el senyor David Fernàndez els convidava a anar a par-
lar al bar. Llavors, jo crec que no és només d’aplicació, 
aquesta norma, als diputats del Partit Popular. Llavors, 
li agrairia que prengués en consideració aquesta possi-
bilitat, per si torna a passar el que passa. 

Gràcies.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Sí, jo també li agrairia, senyor Santi Fernàndez, que em 
deixi presidir a mi...

Santi Rodríguez i Serra

Rodríguez...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Rodríguez –perdó. És que és una miqueta...

Santi Rodríguez i Serra

Però com que és nou en aquesta comissió, per això li 
n’explico els antecedents.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

En aquesta comissió; però, com vostè sap, en aques-
ta cambra, no. Vinga, endavant. (Josep Enric Millo i 
Rocher diu: «Doncs, presideixi.»)

Santi Rodríguez i Serra

Doncs, això que els deia, no? El senyor Jordi Pujol, que 
durant trenta-quatre anys va estar enganyant Hisenda 
i a tots els catalans, i avui amb la seva compareixen-
ça veiem, doncs, aquesta paradoxa: és la presidenta del 
Partit Popular català, presidenta d’un grup parlamenta-
ri a l’oposició, no té cap responsabilitat ni en corrupció 
política, ni en frau fiscal, ni en la confessió de Jordi 
Pujol.

Però, és clar, no és d’estranyar: hem tocat os –hem to-
cat os. No crec que ens equivoquem gaire si podem 
afirmar, i afirmem, que al juliol de 2009, quan els 
mossos d’esquadra van entrar al Palau de la Música, 
els fonaments del pujolisme van començar a trontollar. 
Allà es va destapar el modus operandi –i per a alguns 
també vivendi– de les comissions de Convergència 
Democràtica.

No era el 3 per cent, com el president Maragall es va ha-
ver d’empassar per salvar l’Estatut, sinó que era el 4 per  
cent amb pèls i senyals. Durant molts anys tothom ha 
tingut un conegut que li ha parlat de les comis sions 
que cobrava Convergència Democràtica, i durant 

molts anys s’han conegut pràctiques que, més o menys 
legals, s’escapaven de tota mena d’ètica.

En aquesta comissió, en les darreres setmanes, aques-
ta mateixa setmana, hem sentit el conseller Felip Puig 
reconèixer, sense ruboritzar-se, que cobrava al seu 
propi partit a través d’una empresa. Patriota, el senyor 
Puig: preferia tributar l’impost de societats, que no re-
torna a Catalunya directament, que sobre l’IRPF, el 
qual retorna un 50 per cent a la Generalitat de Cata-
lunya. Patriota, el senyor Puig, no fer-se solidari de la 
resta de catalans, que no només paguem l’IRPF, sinó 
que, pel fet de ser catalans –i gràcies, primer, al tri-
partit i, després, a Convergència i Unió– paguem més 
IRPF que qualsevol altre ciutadà d’Espanya. (Sona el 
senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció.)

O el senyor Sergi Alsina, que trobava el més natural 
del món recórrer als contactes d’un bon amic seu –de 
cognoms Pujol Ferrusola–, per aconseguir gestions 
que després li permetien facturar generosament i mi-
lionàriament a multinacionals que es retiraven de Ca-
talunya; clar que després hi havien unes altres factures 
per poder justificar.

El seu pecat, presidenta, va ser, també, escoltar com 
algú li explicava les malifetes d’un altre Pujol Fer-
rusola, però que a més va ser víctima de la gravació 
il·legal d’aquella conversa. Ningú no s’ha preguntat 
mai per què el president Maragall, si sabia de comis-
sions del 3 per cent, no va anar mai a la fiscalia? Nin-
gú no es pregunta per què, si Carod-Rovira sabia que 
les comissions eren del 5 per cent, no va anar mai la 
fiscalia? Ningú no es pregunta per què, si el senyor 
Puigcercós sabia de les comissions que es pagaven a 
Convergència, tampoc no ho va denunciar mai a fisca-
lia. Ah, no, tothom..., «tothom» no, eh?: només aquells 
que veuen el Partit Popular català com l’enemic a vèn-
cer, i algun altre arribista oportunista, es pregunten 
per què Alícia Sánchez-Camacho no ho va denunciar 
a la fiscalia.

Per si això no fos suficient, és víctima de la gravació 
il·legal d’aquella conversa, guanya la demanda, i tot-
hom..., no, «tothom» no, eh?, els mateixos d’abans 
s’apunta a acusar-la d’haver encomanat la gravació, i, 
encara més, quan coneixem que a Catalunya existeix 
tota una trama d’espionatge, de la qual han estat víc-
times –vostè els ha citat– el president Montilla, vice-
presidents: Carod-Rovira, Joana Ortega, Felip Puig. 
I demanem una comissió d’investigació, com deia vos-
tè avui mateix, fa dos anys. Els principals perjudicats 
–Convergència i Unió i Esquerra Republicana– s’hi 
oposen. Mau. (Sona el senyal acústic que indica que 
s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

I no només això: a sobre pretenen obligar-la a comparèi-
xer a una comissió legislativa. Jo crec que avui he ar-
ribat a entendre per què van demanar la seva compa-
reixença en virtut de les competències de la Comissió 
d’Afers Institucionals, per què van deixar de demanar 
compareixença a la CAI, precisament. M’ha vingut al 
cap avui. És clar: alguns, com que carregar contra el 
PP i carregar contra la presidenta del PP ho consideren 
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un esport, van considerar que segurament era la co-
missió més adequada.

I al fil d’això ens preocupa el concepte de «democrà-
cia», ens preocupa... (Veus de fons.) Escolti, senyor 
Amorós, home, vostè la té agafada amb la senyora Sán-
chez-Camacho... (Remor de veus.) Escolti’m, que ara 
parlo de vostè...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

No, ara ha estat al revés, senyor Santi Rodríguez. Però 
en tot cas...

Santi Rodríguez i Serra

Ara parlo de vostè, senyor Amorós...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

...en tot cas, segueixi, segueixi.

Santi Rodríguez i Serra

Ens preocupa molt el concepte de «democràcia» que te-
nen a Esquerra Republicana. S’emparen en la seva ma-
joria absoluta amb Convergència i Unió per justificar 
que no es creï una comissió d’investigació, i li neguen 
al PP que tingui la capacitat, amb una majoria absoluta, 
de fer exactament el mateix que fan ells –per cert: sen-
se majoria absoluta. I, per si ho havia oblidat, li recordo 
que a les Balears també hi ha una majoria absoluta del 
Partit Popular i hi han comissions d’investigació.

Podem seguir fins a l’espectacle d’aquesta mateixa set-
mana, amb el CD. Ah, això sí, eh?, un CD que porta 
un Pujol Ferrusola imputat per frau fiscal i blanqueig 
de diners, com altres Pujol Ferrusola, que entrega al 
president de la comissió, que se l’endú a casa seva, que 
en fa còpies, i que, després d’unes quantes hores, porta 
a la presidenta del Parlament. I després expliquen en 
roda de premsa com és aquell CD i quin és el contin-
gut d’aquell CD.

Som pocs, molt pocs, ben pocs els que ens enrojolem ve-
ient com els més patriotes de la classe no tenen cap ti-
pus de mirament per usar espúriament les institucions de 
tots els catalans per ocultar les seves vergonyes. I amb 
això...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Senyor Rodríguez, vagi acabant, si us plau...

Santi Rodríguez i Serra

No crec que hagi arribat als deu minuts del senyor 
Amorós, però acabo de seguida.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

El senyor Calbó, que en porta també el compte, segur 
que em dirà que sí... (Remor de veus. Josep Enric Millo 
i Rocher diu: «Quasi, quasi.»)

Santi Rodríguez i Serra

Senyor president, no són dates de nadales, però la mú-
sica ens sona a «Fum, fum, fum», una cortina de fum 
que els serveix per tapar les vergonyes de Convergèn-
cia Democràcia, les vergonyes del Palau, les vergonyes 
de Pujol, les vergonyes de Ferrusola, les vergonyes dels 
Pujol Ferrusola, comptes a Andorra, comptes a Liech-
tenstein, operacions milionàries sota sospita: des de 
Tivissa o Cruïlles fins a l’Argentina. I en aquesta co-
missió, mentides, mentides i silencis, silencis delators.

I el seu pecat –que no és el seu, és el de tot el Partit Po-
pular català– continua sent impedir, amb les eines de 
l’estat democràtic i de dret, que la independència sigui 
la cortina de fum definitiva que ens faci oblidar als 
catalans que hem estat espoliats, sí –espoliats–, però 
per aquells que s’enduen els diners a paradisos fiscals 
i que, a la vegada, s’amaguen darrere de les banderes.

Gràcies.

(El vicepresident segon de la Mesa del Parlament dó-
na la paraula a Alícia Sánchez-Camacho i Pérez.)

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. No li haig de dir 
que estic absolutament d’acord amb tot el que ha dit, 
perquè és obvi i evident, i a més molt ben exposat. Li 
respondré, òbviament, a les preguntes que vostè m’ha 
realitzat.

Evidentment, li puc contestar que absolutament no: no 
hi ha cap DNI de la meva persona ni a Liechtenstein ni 
a cap paradís fiscal; alguns, fins i tot, dels que vostè ha 
dit no sabia que existien –no sé quines illes d’aquestes 
que vostè ha anomenat que no sabia que existien. Pe-
rò no està a cap paradís fiscal. No tinc cap diner fora, 
a l’estranger, de cap mena; els tinc en comptes aquí, a 
Catalunya, i, per tant, no tinc diners fora, ni tinc cap 
diner fora.

I a més he de dir-li amb molt d’orgull que sóc patriota es- 
panyola i patriota catalana: que jo tributo per l’IRPF 
espanyol i per l’IRPF català, que no faig com altres 
membres del Govern, que sembla que han dit aquí 
que tributen per societats i no pas..., per evitar pagar 
l’IRPF del tram autonòmic català, i aquests són els que 
volen la Catalunya independent; doncs, jo, que no vull 
una Catalunya independent, sóc més patriota catalana 
i pago més impostos de tram autonòmic català que els 
que volen la Catalunya independent. Alguns que tam-
bé s’han assegut aquí i volen la Catalunya indepen-
dent estan empadronats a Madrid i paguen impostos 
a Madrid. Doncs, jo sóc més patriota espanyola i més 
patrio ta catalana: pago els impostos que em correspo-
nen a tot Espanya, i pago els impostos catalans, com 
milers i milers de catalans que són molt més patriotes 
espanyols i catalans i que no volen la independència.

Moltíssimes gràcies.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyora Sánchez-Camacho. Farem un recés 
de cinc minuts abans de la intervenció... 
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Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

De dos, eh? Jo vaig al lavabo i torno (l’oradora riu), 
només.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Entre dos i cinc. Vinga. 

La sessió se suspèn a les onze del matí i un minut i es 
reprèn a les onze i vuit minuts.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Bé, si els sembla que... Continuarem i ja s’aniran in-
corporant els grups que falten, perquè hem dit cinc 
minuts i amb escreix s’han complert.

Prosseguim amb els grups parlamentaris. Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el di-
putat Joan Mena.

Joan Mena Arca

Sí; gràcies, president. I bon dia, senyora Camacho. Aca-
bava el senyor Rodríguez parlant de l’espoli que hem 
patit els catalans i les catalanes, té tota la raó. El pro-
blema és que segurament hem patit un doble espoli: 
l’espoli de Convergència i Unió al Govern de la Gene-
ralitat i l’espoli del Partit Popular al Govern de l’Estat. 
Perquè vostès, en temes de corrupció, són germans de 
sang, poden fer el mateix màster, fins i tot amb clas-
ses pràctiques, quan parlem de corrupció i de casos de 
mala praxi política.

Dit això, senyora Camacho, vostè es feia seves les pa-
raules del president d’aquesta comissió, del senyor Da-
vid Fernàndez, quan parlava de l’espectacle lamenta-
ble que de vegades ha suposat aquesta comissió. I jo 
tinc la sensació que vostè avui ha col·laborat en aquest 
espectacle lamentable amb la seva actitud, perquè... Jo 
la primera pregunta que li vull fer: per què ha esperat 
vostè –i fent servir el seu llenguatge– «a baixar a les 
profunditats» cinc anys? O per què no anuncia el que 
hagi d’anunciar en aquesta comissió ja, i així la resta 
de grups tenim la possibilitat de poder preguntar-li, i 
no reservar només aquest privilegi al Grup de Conver-
gència i Unió?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí, moltes gràcies. En primer lloc, haig de dir-li que en-
vers la corrupció jo puc compartir algunes de les co-
ses que diu vostè. A veure. Els casos de corrupció que 
ha patit el meu partit i que patim al meu partit, li haig 
de dir que a mi m’avergonyeixen moltíssim. O sigui, jo 
una de les coses dels casos que veiem, i és el cas gra-
víssim del cas Gürtel i els afectats del cas Gürtel..., jo 
crec que és un dels casos més greus que s’han produït 
a la història i que afecta moltíssim el Partit Popular, i 
que, evidentment, a mi m’avergonyeix com a membre 
del Partit Popular i com a presidenta del Partit Popu-
lar. I, per tant, hauria desitjat que no hagués passat mai, 
també li ho dic. Com no m’agraden ni el cas Palau, ni 
els ERE, ni els altres, però li parlo com a membre del 

Partit Popular. Jo crec que quan es posa a parlar de tots 
els casos, és veritat que les persones que ens escolten 
–els votants– diuen que posem el ventilador, i és veritat.

Però jo li vull parlar del meu, perquè vostè ha fet es-
ment del nostre. Crec que és un cas gravíssim. Crec 
que és un cas que ens afecta moltíssim. Crec que hem 
pres mesures, i poder a vegades hem pres les mesures 
que calia prendre i no en el seu moment. Però crec que 
el Govern d’Espanya, finalment, ha pres mesures, re-
formant el Codi penal, com s’havien de prendre: amb 
la Llei de transparència dels partits polítics, perquè les 
finances siguin clarament públiques i clarament trans-
parents i clarament a internet; amb la responsabilitat 
penal dels partits polítics en el finançament dels nos-
tres comptes públics, fins i tot amb la separació dels 
comptes dels grups municipals; amb les responsabili-
tats penals dels governs; amb la transparència dels ge-
rents dels partits polítics i la seva presentació en els 
parlaments per donar explicacions, i també amb el que 
crec que ha de ser l’agreujament de les penes dels res-
ponsables públics que actuen amb els impostos de tots 
els catalans i de tots els espanyols.

Per tant, li haig de dir que jo m’avergonyeixo dels ca-
sos de corrupció política que han afectat el meu partit, 
sigui on sigui, sigui a la Comunitat de Madrid, sigui a 
València, sigui on sigui. Per tant, jo, en això..., sí que li 
ho haig de dir i haig de començar per la primera.

En segon lloc, vostè pot valorar-ho com consideri. Jo 
he donat les explicacions que he donat. He fet una pe-
tita broma. No hi ha res de novetat ni res de moment, 
sinó que el que jo diré al final és una simple valoració 
d’una apreciació que jo crec que és en el que la difu-
sió d’aquest dinar ha acabat. És una interpretació per-
sonal, eh?, jurídica, que poder no es correspon ni a la 
realitat. Per tant, no és cap dada fefaent ni és cap infor-
mació rellevant. No és res d’important. És una inter-
pretació jurídica que jo faig del que crec que ha supo-
sat la difusió d’aquest dinar, la difusió que s’ha produït 
amb aquest dinar, i la dimensió que s’ha donat de la 
difusió, que ha acabat produint uns perjudicis molt de-
terminants, amb una causa. Per tant, no és res més. Ja 
veuran vostès que no és res més, no té cap més impor-
tància, eh? O sigui que no és res rellevant, ni cap dada 
rellevant, ni cap dada nova. Per tant, no cregui vostè 
que el fet que ho digui en un moment determinant si-
gui res de nou; no hi té res a veure. No és cap dada im-
portant ni cap dada nova, ni molt menys.

Joan Mena Arca

No, ho dic perquè com que vostè deia que deixaríem 
de dir-ne «el cas Camarga» i en diríem d’una altra 
manera...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, perquè poder no li deixaran de dir... Per mi, 
és una valoració meva personal, que jo crec que és un 
fet que després d’haver-lo estudiat bastantes vegades 
–crec que és un fet que poder vostès mateixos ho han 
analitzat i poder vostès mateixos també ho han vist–..., 
jo crec que després d’haver-lo avaluat jo, crec que és 
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una conseqüència que es pot abstreure. Poder vostès 
no hi estan ni d’acord, eh? Per tant... Jo crec que, des-
prés d’haver-ho avaluat jo, sí que n’extrec aquesta con-
seqüència. Per tant, no és més important, només és 
una anàlisi personal, eh?, d’això, no té més incidència.

Joan Mena Arca

De tota manera, aquestes mesures que vostè deia que 
ha pres el Govern d’Espanya, jo tinc la sensació que són 
pur maquillatge si no van acompanyades amb el fet que 
vostès evitin que persones imputades en casos de cor-
rupció tornin a optar a càrrecs de responsabilitat polí-
tica en aquest país. Per tant, una pregunta que també li 
voldria fer, senyora Camacho, és si en tot aquest temps 
vostè té la convicció, perquè algú li ho ha dit, o la sen-
sació perquè vostè ho intueix, que aquí hi ha hagut un 
pacte de silenci entre el Partit Popular i Convergència i 
Unió, per tapar-se les corrupcions mútues.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Entre el Partit Popular i Convergència i Unió? (Pau-
sa.) Jo li asseguro que entre el Partit Popular de Ca-
talunya i Convergència i Unió no hi ha en absolut cap 
pacte de cap mena.

Joan Mena Arca

No parlo de Catalunya.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Jo aquesta constància no la tinc, però li asseguro –li 
ho asseguro–, pel que a mi em consta, que no hi ha 
cap mena de relació entre el Partit Popular d’Espanya 
i Convergència i Unió –cap mena, eh?, de pacte, pel 
que a mi em consta. Pel que a mi em consta i de les 
informacions que jo tinc, no hi ha cap mena de relació, 
i menys de cap pacte. Les relacions en aquest moment 
no estan en el millor moment, sinó que li diria que es-
tan en un dels moments més delicats o més tibants en-
tre Convergència i Unió i entre el Partit Popular a ni-
vell nacional. I jo li asseguro... Miri, jo demà presento 
totes les candidatures del Partit Popular a tot Catalu-
nya, i un dels anuncis que jo faig demà és que no hi ha 
ni un sol imputat a totes les llistes del Partit Popular 
de Catalunya. I, a més, li ho avanço: el Partit Popu- 
lar, que hem tingut tres persones imputades al llarg de 
tota la història des que jo sóc presidenta, han estat ces-
sats immedia tament. Fins i tot un, que es va produir a 
Llavaneres, va ser absolt de tots els casos i ha tornat a 
ser reposat en aquests moments, i és candidat ara per-
què va ser absolt dels tres casos en què se’l va imputar. 
Per tant, li puc anunciar això, que és l’àmbit de la me-
va competència, com a presidenta del Partit Popular 
de Catalunya: a Catalunya no hi haurà ni un sol impu-
tat a cap de les llistes del Partit Popular de Catalunya 
a les eleccions municipals.

Joan Mena Arca

No, jo li ho pregunto perquè al conjunt de la població 
ens sorprèn que durant vint-i-tres anys de govern del 

senyor Pujol i, per tant, amb tots aquests passejos cap 
a Andorra, cap a les illes que fins fa poc temps segura-
ment molts no sabíem ni que existien, el Govern d’Es-
panya, unes vegades en mans del Partit Popular, d’al-
tres en mans del Partit Socialista, no tingués ni idea 
de tota aquesta situació. Per tant, a vegades el que te-
nim la convicció és que al darrere va haver-hi un pac-
te de silenci entre uns i altres, per ajudes mútues i per 
tapar-se determinades vergonyes.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Es refereix amb relació a tota la possible percepció de 
comissions il·legals amb referència a Convergència i 
Unió, no?

Joan Mena Arca

Sí.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Jo li puc dir el que jo he llegit als mitjans de comu-
nicació, com ho han llegit vostès. Jo he llegit tant go-
verns del Partit Popular com governs del Partit Socia-
lista. He llegit reunions amb Solana, he llegit altres 
reunions. Jo no en tinc constància, d’això, més que el 
que he llegit als mitjans de comunicació, com ho hagin 
pogut llegir vostès. Jo no en tic cap constància real, ni 
en tinc cap informació real, més que el que hagi pogut 
llegir d’articles periodístics. I no tinc cap informació 
real al respecte i, per tant, no la hi puc donar perquè 
no la conec i seria una irresponsabilitat donar-la-hi.

Joan Mena Arca

Bé, després, la gran pregunta que jo crec que vostè 
hauria de contestar avui és: com és que, sabent o te-
nint indicis d’aquestes pràctiques de corrupció, vostè 
no va fer res?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

De quines pràctiques de corrupció?

Joan Mena Arca

Després de la conversa amb la senyora Victoria Álva-
rez, vostè surt d’allà amb una informació que hauria 
d’haver posat en coneixement d’algú per veure si s’ini-
ciava algun tipus d’investigació. Suposo que és el que 
hauria d’haver fet qualsevol càrrec públic que té accés a 
aquesta informació; independentment que després sigui 
certa o no. Però vostè tenia la responsabilitat de posar-la 
en coneixement de la policia i de la fiscalia. I vostè no 
ho va fer. La gran pregunta és: per què no ho va fer?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No solament qualsevol càrrec públic. Segons la llei, 
qualsevol ciutadà té l’obligació de fer-ho. Jo, com he 
contestat al senyor Amorós, de tota la informació 
que jo vaig rebre en aquell dinar –la informació so-
bre el possible blanqueig de capitals, sobre el possi-
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ble trasllat de diners–, jo en vaig escriure quatre folis. 
Em reitero: vaig demanar permís, vaig demanar bolí-
graf, vaig copiar en quatre folis tota la informació que 
se’m donava. Tan punt vaig fer això, vaig informar els 
meus advocats; vaig reunir-me immediatament amb 
els meus advocats. Vaig veure, tota aquella informa-
ció, si la podia procedir a denunciar. Se’m va dir que 
no hi havia informació concreta i certa perquè només 
era una prova testifical en què no hi havia suport do-
cumental, que si aquesta persona ens aportava... Per-
què, per exemple, ho torno a reiterar, la persona, el 
tal Herbert, que era un dels que recordo –vagament, 
eh?, perquè jo no he tornat a escoltar la conversa– que 
era el que podia blanquejar en una de les illes –no sé 
si era les illes que estan pròximes a Anglaterra, que 
era on podia blanquejar–, doncs, no ens va donar ni el 
cognom, ella recordava els aspectes físics i el nom, jo 
recordava que era el tal Herbert, però no ens donava 
ni quina era l’empresa ni quin era el nom del despatx, ni 
què era res. Jo li vaig demanar que ens adrecés al des-
patx, al nom del despatx perquè hi poguéssim anar 
amb dades fefaents, i a mi em van assessorar els ad-
vocats que, si no teníem les dades fefaents de quin era 
el despatx, jo no podia presentar-me a una comissa-
ria sense les dades fefaents del despatx, sense el nom 
de la persona fefaent i sense les dades concretes i, per 
tant, hauria de ser la persona qui ho anés a denunciar 
i que convidés la persona, que és el que vaig estar fent 
permanentment durant tot el dinar.

Per tant, com que no eren dades concloents, i –ho rei-
tero– és el mateix que he llegit de l’informe del mateix 
representant de l’Oficina Antifrau, que és magistrat i 
que ell mateix diu que aquelles proves no tenen suport 
documental i que, per tant, no eren suficients per po-
der realitzar aquesta denúncia, i és el mateix pel que el 
Jutjat Central d’Instrucció número 21, del jutge Ruz, 
arxiva la causa només amb la prova testifical ja sí de la 
senyora Álvarez, no pas d’un tercer. Llavors, com que 
a mi se’m diu que no són proves suficients, sinó que ha 
de ser la mateixa persona qui vagi a testificar, doncs, 
és, per tant, que jo no hi vaig perquè jo no tinc ni les 
dades concretes de la informació ni sóc la persona que 
pot aportar la testifical, sóc un tercer que no tinc totes 
les dades consistents per fer això.

Joan Mena Arca

Però vostè, en tot aquest dinar, s’apunta noms, el nom 
del senyor Herbert...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí, m’apunto noms, però no noms concrets.

Joan Mena Arca

...el nom de determinades empreses, fins i tot, vostè li 
pregunta com s’escriu aquesta empresa. Això...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí, però l’empresa no acordava..., aquesta empresa, no 
teníem dades d’on constava, d’on era, i jo apunto en els 
papers...

Joan Mena Arca

Vull dir, vostès van fer aquesta investigació, és a dir, 
van anar, després, a veure...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí, sí, sí, nosaltres, amb els advocats, vam veure si 
aquestes empreses tenien algun domicili fiscal, no el 
vam trobar; vam veure aquestes empreses on corres-
ponien, no les vam trobar, perquè ella ho recordava 
vagament, no ens aporta la informació posterior. Ja 
ho dic, nosaltres..., als advocats, vaig passar als advo-
cats del partit la informació perquè jo només tenia els 
fulls del que vaig escriure, eh?, i els advocats no te-
nien el suport d’on estaven aquestes empreses ni on 
deixaven d’estar i, a mi, la recomanació que se’m fa 
és que nosaltres, amb això, no podem denunciar. Vos-
tè recordi, en aquests moments, que parlem de l’any 
2010, presentar una denúncia al fill del senyor Jordi 
Pujol sense tenir unes dades concloents i unes dades 
definitives i sense ser la persona, perquè, escolti’m, a 
més, aquesta persona, després, podia tirar-se enrere, 
eh?, i dir-me que això no m’ho havia dit. Per tant, jo... 
Escolti’m, és la persona qui pot anar allà a denunci-
ar-ho, no? Perquè, li torno a recordar que aquesta per-
sona està absolutament atemorida, segons ella diu, per 
uns presumptes maltractaments. Per tant, el que a mi 
em recomanen els advocats és que sigui la persona la 
que vagi a declarar, que és la persona que ho ha viscut, 
la persona que sap, que ha estat acompanyada, que és, 
finalment, la que va fer la testifical i és, finalment, la 
que –ho reitero–, aquesta testifical s’arxiva perquè es 
troba inconsistent, des del punt de vista jurídic, perquè 
no hi ha cap suport documental.

Joan Mena Arca

A mi, de tota manera, senyora Camacho, de vegades, 
em sorprèn també l’actitud que vostè manté, no sé si 
és perquè estan acostumats a conviure amb la corrup-
ció dins el Partit Popular, però vostè va estar en un di-
nar on algú li explica que hi ha passeig de bosses cap 
a Andorra, que hi ha blanqueig de diners a les illes 
del Canal i a Londres, que el senyor Oleguer Pujol, 
un dels fills del president, pot acabar a la presó en uns 
mesos i vostè continua menjant tan tranquil·la.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, escolti, jo no continuo menjant tan tranquil·la. Es-
colti, al senyor Carod-Rovira el troba un alt càrrec del 
Parlament de Catalunya i li diu que no és el 3 per cent 
sinó és el 5 per cent, i també segueix menjant tan tran-
quil, eh?, i ningú l’obliga a denunciar. Escolti’m, aquí, 
què passa? Que aquí es troba un senyor alt càrrec de 
Convergència i Unió, no sé qui seria, no sé quin càr-
rec seria, però és un alt càrrec, i resulta que segueix 
menjant tan tranquil i ningú el fa comparèixer aquí. 
Resulta que al senyor Boada també se li diu que hi han 
uns empresaris que no volen denunciar, però li diuen 
que hi han uns empresaris i també segueix menjant 
tan tranquil, i és del seu partit polític... I resulta que a 
mi em diuen –que no sé si és veritat o no–, perquè, ho 
torno a repetir, aquesta persona pot ser «nòvia» o no, 
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jo no la conec de res, l’he vist per primera vegada, pot 
ser la «nòvia» o no pot ser la «nòvia», jo la veig per 
primera vegada, no la conec absolutament, ve de refe-
rències d’una persona que sí que és fiable i, per tant, la 
crec perquè ve de referències d’un company meu del 
partit, però, per tant, jo intento esbrinar que sigui tot 
això i la intento convèncer perquè vagi a denunciar, és 
tot el que puc fer.

Però, escolti’m, jo, si no tinc totes les dades concloents, 
els meus advocats em diuen: «Escolti’m, això no sa-
bem si és veritat. Aquesta persona és la que hi ha 
d’anar i és la que ha de denunciar.» Escolti’m, el ma-
teix que vostè em reclama a mi, per què no ho va a 
reclamar al senyor Boada, dels empresaris que li di-
uen que hi han anat...? Oi que els empresaris, després, 
diuen: «No ens atrevim a denunciar.»? Què hauria 
passat si jo hagués anat allà a denunciar tot això, es 
munta el rebombori periodístic i la persona, després, 
no hi va? Què m’haurien dit tots vostès? Que jo m’ha-
via inventat aquesta denúncia? Perquè, és clar, això és 
molt maco veure, ara, a toro passat, quan ja aquesta 
persona ha presentat la denúncia i el senyor Pujol ha 
confessat, eh? Vostè faci la retrospectiva, faci la re-
trospectiva a l’any 2010, què s’hauria dit de la senyora 
Sánchez-Camacho? Va contra els Pujol, s’ho ha inven-
tat, això és una trama, això és una estratègia. Mare de 
Déu el que hauríem sentit! Però és que és això, eh? És 
que ara vostès ho veuen ja quan la denúncia està posa-
da, quan el senyor Pujol ha confessat, però posin vos-
tès i imaginin-se que després aquesta persona no va a 
denunciar-ho i no ratifica el que jo dic. Escolti, parlem 
de coses molt serioses, eh?

Per què el senyor Boada, quan li expliquen que als 
empresaris els cobren comissió, no va denunciar-ho? 
Per una raó molt evident –i ho diu el senyor Boada–, 
perquè els empresaris no volen denunciar-ho.

Què li dic jo a aquesta persona? Que ho denunciï. 
I què em diu? Que no, que té por. Escolti’m, si aquesta 
persona té por i no ho denuncia, vol que jo ho denun-
ciï sense que aquesta persona que ho ha viscut ho ra-
tifiqui? Ha de ser la persona qui ho ratifiqui, el mateix 
que el senyor Boada, el mateix que el senyor Puigcer-
cós. Per què em demanen a mi el que no demanen al 
seu company senyor Boada? Per què em demanen a 
mi el que no demanen al seu company senyor Puigcer-
cós, que tots ho han sentit? Per què em demanen a mi el 
que no demanen al senyor Carod-Rovira, que ha sen-
tit d’un alt càrrec –d’un alt càrrec–, no d’una persona 
que acabo de conèixer, sinó que ell diu «un alt càrrec 
del Govern», que li diuen que està mentint, que no és 
el 3 per cent, que és el 5? Escoltin, no em diguin que 
no se’n pot anar al jutjat i dir: «Aquest alt càrrec del 
Govern de la Generalitat ha dit això.» Fixi’s, és un alt 
càrrec, eh?, l’haurien citat a declarar a fiscalia, perquè 
és un alt càrrec, l’haurien citat i té obligació d’anar-hi. 
I m’ho demanen a mi, amb una persona que acabo de 
conèixer, que diu que està espantada perquè la poden 
agredir, perquè ja li han dit que si va a fer qualsevol 
cosa l’agrediran, i jo, que no tinc dades, que els meus 
advocats em diuen que no són dades suficients i aques-
ta persona diu que no vol anar-hi perquè està espanta-
da, doncs, escolti’m, és el que decideixo fer.

Joan Mena Arca

És que, clar, jo crec, senyora Camacho, la diferència és 
que –vostè ja ho ha dit tres o quatre vegades, com ficant 
tothom a la mateixa saca– una cosa és que vostè en tin-
gui coneixement per rumors i, per tant, això és impos-
sible de poder denunciar i una altra de molt diferent és 
que vostè ha tingut una conversa amb una testimoni. 
Això canvia radicalment la situació, això la canvia ra-
dicalment. (Remor de veus.) Suposo que estarà... I vostè 
és una experta jurista, és a dir, vostè, si d’alguna cosa en 
sap és de temes judicials.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Evidentment.

Joan Mena Arca

Per tant, no és el mateix que em vingui un rumor que 
m’explica la senyora Vallet o el senyor Carrizosa, per 
tant, jo no els denunciaré perquè són rumors, i una al-
tra és que jo hagi tingut una conversa amb una tes-
timoni que ha viscut en primera persona les bosses 
cap a Andorra, les converses amb les Illes de Caiman 
i si el senyor Oleguer Pujol acabarà a la presó o no. 
Aquesta, senyora Camacho, és la gran diferència.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

A veure, senyor Mena, jo la gran diferència..., jo no sé 
el respecte que té vostè cap a la senyora Vallet, jo li tinc 
tot el respecte. Si la senyora Vallet li diu que és un 5 per 
cent, no sé si li diu que és un rumor, però si el senyor 
Carod-Rovira diu que un alt càrrec li diu que no és el 3 
per cent, sinó que és el 5, no li diu que hi ha un rumor, 
li diu que és el 5. Així ho he sentit jo del senyor Carod-
Rovira, eh? No diu que li diu que és un rumor, no, no, 
li diu, les paraules textuals del senyor Carod-Rovira, li 
diu: «Escolti, t’has equivocat, no és el 3, és el 5.» No  
li diu que és un rumor.

I, perdoni, jo, una persona que no conec de res, que 
em diu que és «nòvia» de no sé qui, escolti, jo no sé 
si és «nòvia» de no sé qui o no, jo no sé si ho ha vist 
o no. Vostè, ara, sap que aquesta persona és testimoni, 
al cap de tres anys; sap que aquestes dades, després, 
s’han contrastat perquè hi han hagut unes proves do-
cumentals, però el jutge ho arxiva, això, li ho torno a 
dir; el jutge no dóna veracitat en aquestes proves, li ho 
torno a dir. Senyor Mena, és que el jutge Ruz no dóna 
consistència jurídica a això. Jo no sé si aquesta perso-
na ha estat «nòvia» o no, això ho veu vostè ara, al cap 
de tres anys. Jo he parlat... Si em deixa...

Joan Mena Arca

Miri, senyora Camacho... Sí, jo la deixo..., però no ens 
enredi. Escolti’m, jo no em crec que la presidenta del 
Partit Popular se’n vagi a dinar amb una senyora que 
no sap ni qui és, que no sap si és la «nòvia» del senyor 
Pujol o no. És que no m’ho crec. Vostè em pot venir a 
mi a enredar, però no m’ho crec.

Vostè em diu que ara li truca un anònim per anar a dinar 
amb vostè i se l’emporta a La Camarga? (Remor de veus.)
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Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Em deixa?

Joan Mena Arca

Sí, disculpi.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Em deixa que li contesti? Diu coses que jo no he dit. Jo 
no he dit que m’hagi trucat cap anònim, per començar; 
això ho diu vostè. Per tant, el que enreda, senyor Me-
na, és vostè, permeti’m la precisió. Ho torno a dir, a mi 
m’ho diu el senyor Moragas i em diu que és una perso-
na que vol venir a col·laborar amb mi, no em diu que 
sigui la «nòvia» de ningú –no em diu que sigui la «nò-
via» de ningú. És més, quan jo parlo amb ell, després, i 
li dic: «Escolta, saps tot això que m’ha explicat i que és 
la «nòvia» de «fulanito»?» El senyor Moragas em diu: 
«No tenia ni idea que era la «nòvia» de «fulanito».» 
Per tant, jo, què vol que li digui, a mi, ja per començar, 
el senyor Moragas em diu: «No tenia ni idea que era 
la “nòvia” d’aquest senyor.» Jo què vol que li digui. És 
que jo això m’ho crec, perquè, a més, la persona tenia 
una informació que donava dades de veracitat i jo me 
la vaig creure, haig de dir-li que me la vaig creure, per-
què ho explicava i, a més, ho explicava amb informa-
ció, amb veracitat i amb patiment, és a dir, jo, aquesta 
persona, me la vaig creure, perquè, a més, vaig creu-
re com patia, especialment, els episodis del maltrac-
tament i els episodis que tenia... Però torno a dir-li-ho, 
la consistència i la gravetat dels tipus delictius que ella 
explicava, jo no tenia la consistència per poder anar a 
denunciar, li ho reitero, com van dir-me els meus advo-
cats si no era ella la que anava a donar suport d’aquests 
tipus delictius, jo no podia, perquè no tenia ni els noms 
dels despatxos, perquè no tenia amb qui blanquejava, 
perquè no tenia el seu suport de la declaració testifi-
cal. La declaració testifical és la seva, jo no puc anar a 
denunciar, al dia següent, una cosa si aquesta persona 
no ho ratifica, perquè és que, si no ho ratifica, jo, com 
a personatge públic, què faig? Una denúncia d’una per-
sona que no sé ni si la tornaré a trobar i si no ratifica 
això? Però, escolti’m, jo sóc una persona pública. En 
quin lloc me deixen a mi? Vostè s’imagina què hauria 
dit Convergència, el que hauria dit la família Pujol, de 
mi? Que m’ho hauria inventat tot, aquesta persona, no 
existeix. Vostès saben el que van començar a dir quan 
ella va denunciar. Quan ella va denunciar a la UDEF, 
la senyora Victoria Álvarez va denunciar a la UDEF tot 
això, vostès se’n recorden del que deien els mitjans de 
comunicació, d’ella? Que era una «nòvia» despitosa, 
que tot s’ho havia inventat, que tot això no tenia cap 
validesa, que tot això s’arxivaria, que tot això... Escol-
ti, què haurien dit de mi, dos anys abans? «La senyora 
Sánchez-Camacho..., el PP s’inventa això.»

Però, escolti, què m’explica, senyor Mena, vostè? Què 
m’explica? Això, a tres anys passats, està molt maco 
veure-ho, però dos anys abans, no.

Joan Mena Arca

Li explico, senyora Camacho, que vostè pot anar, per-
fectament, a posar una denúncia sense que se n’assa-

benti ningú, per molt presidenta del Partit Popular que 
sigui.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí, sobretot, jo... Al dia següent no se n’hauria assaben-
tat ningú. Senyor Mena, això, això és el més graciós 
que s’ha sentit en aquesta compareixença.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Si us plau, si us plau...

Joan Mena Arca

Una altra cosa és que vostè convoqui la premsa a les 
portes del jutjat...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Que jo convoqui la premsa? Escolti...

Joan Mena Arca

...que és un altre tema.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Escolti, quan hagués arribat a la família Pujol Ferru-
sola no se n’hauria assabentat ningú i, sobretot, amb el 
meu nom. Ningú se n’hauria assabentat. L’endemà es-
taria fent roda de premsa Convergència. No se n’hau-
ria assabentat ningú, cap dels que estem aquí. Senyor 
Mena...

Joan Mena Arca

Ara, senyora Camacho, li faig una pregunta també di-
recta.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Digui.

Joan Mena Arca

Vostè, quina acusació podria fer a un càrrec públic que 
té coneixement d’un delicte i no ho denuncia? Vostè, 
com a experta jurista.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Doncs, que ha incomplert la seva obligació de denun-
ciar.

Joan Mena Arca

Llavors, vostè creu que ha incomplert, vostè mateixa, 
la seva obligació?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, perquè jo he estat assessorada pels advocats que 
m’han dit que jo no tenia obligació de denunciar per-
què no hi havia consistència i perquè li corresponia a 
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la persona que ho havia viscut, que era qui havia de fer la 
denúncia testifical.

Joan Mena Arca

Si anem al dinar, perquè em sembla que queda poc 
temps...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Sí, acabi, si us plau, senyor Mena. Sí.

Joan Mena Arca

...el dinar, ja ens ho ha explicat abans, per tant, no li 
tornaré a preguntar qui el va muntar, però hi havia 
gent, hi havia alguna persona, i si és alguna persona 
amb pes específic dins de Convergència Democràtica 
o dins d’Unió Democràtica que sabia que vostè aquell 
dia dinaria amb la senyora Victoria Álvarez?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No en tinc ni idea...

Joan Mena Arca

No ho sap.

I com va gestionar vostè el postdinar? És a dir, ja ens 
ha dit les consultes jurídiques que va fer, a qui va tras-
passar la informació? Si aquesta informació la va ex-
plicar a algú del Partit Popular que avui té responsa-
bilitats en el Govern de l’Estat? Per exemple, vostè va 
explicar, en algun moment, aquesta conversa amb la 
senyora Victoria Álvarez al president Rajoy?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, en absolut. Jo, el que vaig fer, després d’aquest 
dinar, com li he dit, atesa la importància, primer, vaig 
comentar al senyor Moragas si sabia que aquesta per-
sona era «nòvia» d’aquest senyor i que m’havia expli-
cat tot un seguit de coses, sense passar-hi per sobre, 
perquè li ho vaig dir per telèfon, deia: «Ah, doncs, 
no en sabia re.» Perquè aquesta persona venia a veu-
re’m perquè el seu primer contacte que va tenir amb 
mi a la seu del partit i que, a més, va ser una persona 
molt agradable, en els primers moments, i jo l’he tro-
bat molt agradable, malgrat l’actuació posterior, que jo 
no qualificaré, perquè alguns s’han dedicat a insultar, 
després de molt de temps, jo no ho faré en cap mo-
ment; per tant, jo seguiré amb la meva dinàmica per-
sonal que he tingut sempre i que ha estat irreprotxable 
al llarg de la meva vida i, per tant, alguns es dedica-
ran a altra cosa... Ella va comunicar-me que volia col-
laborar, que volia treballar, que s’havia quedat sense 
feina, nosaltres vam intentar a veure si es podia incor-
porar en alguna cosa del partit perquè estàvem en pre-
campanya i tal, i, llavors, va ser quan em va comentar 
que havia conegut aquesta persona, que tal i, com que 
jo no tenia temps aquell dia, perquè estàvem amb ac-
tes de precampanya i estàvem molt embolicats, doncs, 
vam concertar... el senyor Moragas em va dir que la 
rebés bé i que l’atengués bé i tal, doncs, vam concer-

tar un dinar, com concerto amb moltíssima gent, i veig 
moltíssima gent. I després de dinar li vaig trucar i li 
vaig dir: «Escolta, ja he rebut aquesta amiga teva, ha 
estat molt bé, molt simpàtica, molt agradable. Per cert, 
m’ha dit que era “nòvia” o que havia sigut “nòvia” 
d’aquesta persona i m’ha explicat unes coses que ja et 
diré.» L’únic que li vaig dir. 

I jo amb els únics amb qui em vaig reunir, atès el con-
tingut, va ser amb els advocats del partit, per veure si 
amb això es podia fer alguna cosa. Em van dir que no, 
que això no tenia consistència, perquè era ella la que 
havia de fer la prova testifical; que si ens aportava al-
guna informació més, és a dir, si ens donava aquestes 
targetes, si ens aportava el tema de les illes i ens apor-
tava alguna documentació més de qui eren aquestes 
persones que ajudaven a blanquejar els diners i tot ai-
xò, que ho valoraríem. Com que no va tornar a portar 
mai més res, no la vam tornar a veure mai més, ni vam 
tornar a tenir mai més contacte amb ella fins que es 
va produir la publicació d’això l’11 de febrer del 2013, 
i llavors la vàrem veure, perquè jo li vaig comunicar 
que faria accions civils, doncs, no vam tornar-hi, i jo 
no vaig tornar a comentar mai més això, perquè era un 
dinar com n’he tingut cinquanta mil més i com em van 
arribar coses de moltíssimes altres coses, com ens n’ar-
riben als partits moltíssimes més. 

Per tant, no li vaig donar molta més importància. El 
dinar va començar a tenir importància quan van co-
mençar les primeres trucades perquè seria publicat.

Joan Mena Arca

I vostè sabia que l’estaven gravant, en aquell dinar?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, en cap moment.

Joan Mena Arca

No ho sabia. No n’era conscient...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

I si ho hagués sabut, com vostè comprendrà, ni hauria 
parlat dels policies que a mi em passen informació, ni 
hauria parlat dels fiscals, ni hauria parlat de coses per-
sonals, ni hauria parlat de coses que afectaven terceres 
persones, en aquella conversa, i que, a més, per a mi, 
són persones que estimo i aprecio molt, i que en cap 
cas hauria anomenat, com vostè comprendrà.

Joan Mena Arca

Acabo amb...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Perquè no es pot fer una cosa i l’altra, eh?

Joan Mena Arca

Sí, sí.
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Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

A mi m’han volgut acusar d’una cosa i l’altra, han vol-
gut passar rumors, fins i tot en algunes pàgines web 
absolutament indecents, fins i tot transcriure –abso-
lutament indecents– rumors absolutament indecents, 
però cadascú que se’n vagi a dormir amb la conscièn-
cia ben tranquil·la, eh?, perquè el que han intentat no 
ho han aconseguit.

Joan Mena Arca

Què creu que intentaven?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Allà cadascú...

Joan Mena Arca

Bé, acabo, senyora Camacho, amb una pregunta i una 
reflexió, que és amb la qual vostè iniciava, i jo tam-
bé, la primera intervenció. I és que a vostè li ha costat 
aquí venir i donar explicacions, al Parlament de Cata-
lunya. Li ha costat, fins i tot, una reprovació, perquè 
vostè ha sigut reprovada, a petició del Grup d’Inicia-
tiva i Esquerra Unida per les seves incompareixences 
en la Comissió d’Afers Institucionals.

Vostè feia servir l’excusa del Reglament del Parla-
ment, però vostè –ho torno a repetir–, com una per-
sona amb una expertesa jurídica, sap que hi ha lleis, 
el rang normatiu de les quals està per sobre del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i una és l’Estatut de 
Catalunya, que suposo que vostè és conscient que està 
per sobre, no?, del Reglament intern del Parlament de 
Catalunya. I vostè sap que l’Estatut, en l’article 59.5 
diu que: «Els càrrecs públics i el personal al servei de 
les administracions públiques que actuen a Catalunya 
tenen l’obligació de comparèixer, a requeriment del 
Parlament.» Vostè va ser requerida per aquest Parla-
ment, vostè no va comparèixer en aquest Parlament, i 
jo, senyora Camacho, li volia preguntar per què li ha 
costat tant donar la cara i donar aquestes explicacions, 
si és que vostè amagava alguna cosa, si és que vostè 
tenia una certa por, perquè el que no vull pensar és 
que vostè menysprea el Parlament de Catalunya.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

En absolut, senyor Mena. Miri, jo sóc una diputada 
que estic molt orgullosa de ser-ne. I, a més, vull agrair 
aquí les persones que, sent diputats d’aquesta cambra 
d’ençà molts anys, en una tertúlia a Catalunya Ràdio 
van fer la mateixa interpretació jurídica que jo he fet 
avui, i que són exdiputats d’aquesta cambra, i fins i 
tot d’altres forces polítiques que no són la meva, i va-
ren fer la mateixa interpretació que he fet jo, és a dir, 
que mai s’havia vist el mal ús partidista que es feia 
per portar una persona només per voluntat partidista 
de determinades forces polítiques, com va ser Conver-
gència, Esquerra Republicana i d’altres.

En segon lloc, perquè es feia un ús sectari, perquè es 
portaven unes persones i altres no. Nosaltres vàrem 

aportar sol·licitud d’altres persones, i es va escollir 
unes persones sí i altres no. I jo contra el que em rebel-
lo és contra les injustícies. Si vostès haguessin volgut 
escoltar tothom, jo no tenia res a amagar, com no ho 
tinc ara. És més, ens podríem estar tot el dia parlant. 
Ja em veu vostè, no tinc cap problema, ni un. Ara, que 
s’utilitzi uns per fer cortina de fum per tapar uns al-
tres, això no ho permeto. Està en contra de les meves 
condicions. I que, a més, quan s’aproven determinades 
compareixences es faci el teatre que es va fer per fer 
determinades fotografies als mitjans de comunicació 
envers una persona i no envers altres, crec que és el 
pitjor ús que es pot fer de les institucions democràti-
ques. I com a profunda demòcrata que sóc, i, a més, 
havent conegut el Parlament que jo he conegut, l’any 
1999, lamento que alguns partits estiguin fent el dete-
riorament i l’ús partidista d’aquesta cambra i d’aques-
tes institucions com s’ha fet i com jo he vist en aquests 
darrers temps. Ho lamento profundament.

I per això no ho he fet, precisament pel respecte, l’esti-
mació que he tingut d’aquest Parlament i que tinc d’a-
quest Parlament, com aquells diputats aquell dia a la 
tertúlia de Mònica Terribas varen dir en el seu moment. 
I tant de bo s’hagués fet. Si no, hauria estat aquí des del 
primer dia. Si s’hagués fet d’una manera no partidista, 
no sectària i amb el respecte a tothom, i no pas esco-
llint, atacant i anant a buscar l’ús partidista dels uns i 
no dels altres. Perquè li recordo que altres persones es-
taven aprovades i no van tenir cartellet sobre la taula, 
no van tenir persecució de mitjans de comunicació de 
manera escrita, audiovisual i radiofònica com ha tingut 
aquesta persona. I suposo que amb això vostè hi estarà 
d’acord. 

Moltíssimes gràcies.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament 

Gràcies, senyor Mena. És el torn de Ciutadans i del 
seu portaveu, el senyor Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Buenos días, señora Sánchez-
Camacho. Vamos a ver, hay algo que no me ha queda-
do claro de su exposición. En algún momento ha pare-
cido que la señora Victoria Álvarez llamaba a la sede, 
hablaba con su secretaria y usted recibía a muchísima 
gente, y la acabó recibiendo, y no sabía nada de que 
tenía una relación con uno de los miembros de la fa-
milia Pujol.

Lo cierto es que, escuchando la cinta, usted rápidamen-
te coge papel y boli y llega ahí a lo que parece que va, 
que es a una señora que le va a contar a usted algo que 
le interesa. ¿No es así? ¿No sabía usted, cuando se sen-
tó, que ella le iba a explicar algo acerca del señor Jordi 
Pujol Ferrusola?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí, creo que lo he explicado, quizás no me he explica-
do bien. La primera llamada se produce por el señor 
Jordi Moragas, que es quien llama y dice que se atien-
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da a una persona que es de su confianza y que quiere 
venir a colaborar al partido, y que quiere venir en épo-
ca de precampaña, porque parece ser –o yo lo recuer-
do así– que en ese momento o no tiene trabajo o puede 
colaborar y que, por tanto, quiere venir a colaborar con 
nosotros. Y yo la recibo en el despacho. Creo que se lo 
he dicho al señor Mena, creo que se lo he dicho así. La 
recibo en el despacho. Y yo en ese momento tengo mu-
cho trabajo, creo que se lo acabo de decir así. Y en ese 
momento ella ya me comunica que ha sido novia del 
señor Pujol Ferrusola. Me lo comunica en ese momen-
to, es decir, cuando yo voy a la comida ya lo sé. 

Me comunica..., además, digo, es muy agradable, una 
persona muy simpática, muy afable. Me comunica, ade-
más, que ella –no lo recuerdo bien, pero– no sé si tie-
ne relación personal o relación profesional en temas 
medioambientales. No lo sé, a qué se dedica profesio-
nalmente, no lo recuerdo, pero que era una profesional, 
que había estado trabajando también en temas con el se-
ñor Pujol Ferrusola. Me comunica que se habían cono-
cido en un avión... Es decir, todo eso ya me lo comuni-
ca, en esa reunión que tenemos en la sede de mi partido, y 
en mi propio despatx. Entonces, como yo no tengo tiem-
po para poder tener esa reunión extensa en ese momen-
to, la tiene parte de mi equipo y, como el señor Moragas 
me había pedido que la atendiera con tiempo necesario, 
lo que ya sí quedamos es para una comida posterior.

Por tanto, cuando ya quedamos a esa comida poste-
rior, en la que ya sí queda, supongo, mi secretaria con 
ella, es cuando ya, evidentemente, ya entramos y em-
pezamos a hablar de ese tema, y de otros, pero yo ya 
sabía eso, porque me lo comunica ella previamente en 
esa reunión anterior.

Es decir, a mí cuando el señor Moragas me llama pa-
ra decirme que la atienda yo no sé que sea la novia 
de nadie. Me dice que es una persona, amiga de ella, 
que viene porque quiere colaborar, que es próxima al 
partido, que quiere colaborar y, por tanto, yo la recibo 
como a otra persona más. Cuando está allí es cuando 
me cuenta que ha tenido una relación, o tiene una re-
lación, o ha tenido o deja de tener..., y yo ya, en la co-
mida, ya lo sé. Por tanto, coincide exactamente con lo 
que le he explicado al señor Mena.

Carlos Carrizosa Torres

Vale. Y, entonces, cuando usted..., parece que cuando 
queda a comer no es tanto para hablar del posible en-
caje de la señora Victoria Álvarez en labores del parti-
do, porque a esto se refieren cinco minutos y al final, y 
el grueso de la conversación y donde usted toma notas 
es por el tema Pujol.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Exacto, porque yo ya en la reunión que tenemos pre-
viamente en el despacho yo ya le digo en esos momen-
tos nosotros ya tenemos todo elaborado para precam-
paña, ya con toda probabilidad está todo organizado, 
que es muy difícil que yo pueda contratar a alguien, 
que lo intentaríamos mirar pero es bastante poco pro-
bable que se pueda hacer y, por tanto, que es difícil 

que se pueda organizar en ese sentido y que no va a 
tener muchas posibilidades, que de todas maneras lo 
vamos a mirar, pero que no hay muchas posibilidades.

Carlos Carrizosa Torres

Bueno, entonces, cuando usted ya queda con ella, a 
través de su secretaria, dígame cómo supone usted..., 
Por qué supone usted que para esa comida, en la que 
iban ustedes a tratar ese tema delicado acerca de un 
hijo del presidente de la Generalitat, que le iba a expli-
car algo esa señora –como usted seguro que no podía 
ignorar– ¿cómo explica que le pongan un micrófono 
en un florero? ¿Por qué?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No tengo ni idea. Yo pido cuatro hojas para escribir, o 
sea que imagínese usted... Yo desde el primer momen-
to pido un bolígrafo, y le pido, además, autorización 
de si puedo escribir, y las escribo, las cuatro hojas, todo 
lo que me va diciendo, para tomar nota, para ver des-
pués si puedo hacer algo.

Porque ella, en esa primera reunión que tenemos en la 
sede, ella se queja de que ha intentado por todos los 
medios denunciar que lo que está pasando es muy gra-
ve, que estos señores aparentemente tienen inmunidad 
por todos sitios y que ella se siente impune ante to-
do lo que está ocurriendo, que como puede ser que el 
Partido Popular no haga nada, que ella se siente próxi-
ma al Partido Popular en esos momentos –no sé ahora 
qué es lo que pensará, evidentemente–, pero que, cla-
ro, que no se hace nada, que ella ha vivido muchas si-
tuaciones. Pero es que, claro, yo de esos casos he oído 
muchas cosas, de gente que te explica en los pueblos 
que estos hacen, los otros hacen... De todos esos casos 
se han oído muchas cosas. Y que, claro, que nadie ha-
ce nada.

Entonces, yo no sé si es una cuestión de exageración, 
de no, de tal... Entonces, ella pide ayuda. Entonces, yo 
digo: «Bueno, voy a escucharla, a ver qué dice y a ver 
si se le puede ayudar o no se le puede ayudar.» Que es 
lo que hago. Entonces, pido autorización, «¿puedo es-
cribir...?», unos folios y escribo. Entonces yo escribo 
en ese momento y escribo todo lo que me va diciendo.

Carlos Carrizosa Torres

Claro, pero a usted le ponen un micrófono en el florero 
y, por lo visto, la cita la conocía como mucho el señor 
Moragas y su secretaria.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No lo sé. La cita la puede conocer mucha gente. No sé 
ni si el señor Moragas la puede conocer. Mi agenda es- 
tá abierta a mucha gente, está mi jefe de gabinete, está  
gente del entorno. No lo sé. Yo es que no sé quién pue-
de conocer... Mi agenda está abierta a muchísima gen-
te. Es una agenda que está allí, la ven desde el jefe de 
gabinete, prensa, las personas que están allí... No lo 
sé. Como también...
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Carlos Carrizosa Torres

Y qué resultado tuvo la investigación...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

...como también lo pueden saber las personas que es-
tén al lado de ella. No lo sé, no tengo ni idea.

Carlos Carrizosa Torres

¿Usted investigó o hizo una investigación interna en su 
partido para saber la seguridad de sus comunicaciones 
internas y por qué le acaban espiando a usted?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, no. Nosotros... Es muy difícil hacer esa inves-
tigación, porque mi agenda es pública, mi agenda está 
abierta, la tiene desde mi conductor, hasta los escoltas, 
hasta el jefe de gabinete, otro jefe de gabinete, pren-
sa... La tiene muchísima gente, mi agenda.

Carlos Carrizosa Torres

O sea, ¿usted a día de hoy ignora absolutamente de 
dónde pudo venir la filtración y, por tanto, la escucha, y 
quiénes fueron sus autores?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Yo puedo tener...

Carlos Carrizosa Torres

¿Quiénes la encargaron? Porque los autores los sabe-
mos, los detectives de Método 3. Pero ¿quiénes la en-
cargaron?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Yo puedo tener ligeras ideas, de una cosa..., tanto de 
las escuchas como de la difusión. 

Carlos Carrizosa Torres

¿Y no las va a conocer nunca? ¿No lo sabe?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, porque son percepciones mías que ya no vienen 
al caso...

Carlos Carrizosa Torres

Bueno, pues entonces esto ya nos lleva a la siguiente pre-
gunta. Usted ha dicho que demandó civilmente y que la 
otra parte se allanó. También interpusieron una denun-
cia y luego esa denuncia acabó en pacto, que usted cerró.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, esa denuncia no acabó en pacto. Esa denuncia 
acabó en la renuncia de las acciones penales. No acabó 

en pacto, acabó en renuncia de acción penal. Lo que 
acabó...

Carlos Carrizosa Torres

¿Por qué?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Porque se produjo... Yo presenté una demanda civil, 
que es esta. (Alícia Sánchez- Camacho i Pérez mostra 
un full.) Yo presento únicamente una demanda civil, 
que es esta, y se la enseño al presidente, por si quie-
ren... «Demanda civil, en representación de Alícia 
Sánchez-Camacho, contra Método 3, el 13 de febre-
ro», en la que la parte demandante ya demanda 80.000 
euros. Yo no llego a ningún acuerdo posterior, des-
pués, extrajudicial, yo ya presento esta demanda civil, 
en su momento. Y la demanda penal se presenta por 
parte del Partido Popular, que se presenta por el Par-
tido Popular, no por mi persona, representado por don 
Jordi Cornet, que es la que inicia el proceso, que es 
una denuncia al juzgado decano y otra al juzgado de 
guardia. Se presenta denuncia penal, no por mí.

Carlos Carrizosa Torres

Por un delito... ¿Cuál? ¿Por qué delito denuncia el Par-
tido Popular?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Por varios delitos: por las escuchas que se producen, 
por los seguimientos y grabaciones ilegales, por la in-
terceptación de comunicaciones y, además, por otra 
que le voy a adelantar. No solo por la grabación, si-
no por otra. El Partido Popular detecta, además de esa 
grabación, detecta esto que les voy a enseñar. (Alícia 
Sánchez-Camacho i Pérez mostra un full.) Y esto, pa-
ra que también lo vea el presidente, «se presenta por 
el Partido Popular, representado por don Jordi Cornet, 
en virtud de escritura, que comparece y digo» –y es-
tá adjuntado– «se encuentra en otro restaurante lo si-
guiente. Como ven ustedes, encima de la mesa donde 
comía el Partido Popular reiteradamente», no solo no-
sotros sino también parte de la dirección de la cúpula 
del Partido Popular –y se lo voy a leer– «se localizan 
dos cámaras, en el primer salón mencionado. En otro 
restaurante, se localiza un micrófono diferenciado con 
su cableado, con la propia cámara. Dicho micrófono, 
con la propia cámara, se encuentra oculto dentro de 
la carcasa de la cámara.» Es decir, hay un video y una 
cámara, en otro restaurante. «Como las paredes y el 
techo están insonorizados por una doble pared de Pla-
dur, es prácticamente imposible localizar dónde ter-
mina el cable del micro, ya que para esto se tendrían 
que desmontar las paredes y el techo. El cable de la 
cámara, si tiene su final en el monitor de la cocina, 
no sabemos si puede existir una derivación del cable 
a un posible grabador. Como ya hemos mencionado, 
sí que técnicamente es posible la conexión temporal a 
dispositivos de registro y de grabación. El monitor de 
la cocina no tiene videograbador ni grabador de audio, 
aunque sí tiene conexión tanto a videograbador como 
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a audio. Además, para más información, todos estos 
elementos, cámaras, micrófono y cable, no son de nue-
va generación, por lo que se entiende que esta instala-
ción está realizada hace tiempo. Tras el examen», y es-
to consta en el juzgado, «se custodia micrófono en caja 
fuerte, que está a su disposición. Resaltar que debido 
a que este micrófono y cámaras están cableados, un 
sistema de inhibidor o localizador de frecuencias para 
dar seguridad a las reuniones en estos lugares sería del 
todo inútil, puesto que se podría grabar en dispositivos 
específicos, donde está instalado el monitor.» 

Como usted comprenderá, señor Carrizosa, ante esta si-
tuación en la que se encuentra el Partido Popular, en la 
que nos encontramos grabados en La Camarga y en otro 
restaurante, que no sabemos quién lo ha hecho ni res-
ponsabilizamos a ninguna empresa, ni a Método 3 ni 
a nada porque no tenemos constancia, presentamos las 
dos denuncias en ámbito penal. Como la que parece 
que interesa es la de la familia Pujol, que es la que más 
interesa, y la que más difusión, de esta nadie sabe nada 
pero aquí está, el Partido Popular presenta las dos de-
nuncias, penales. Con lo cual, imagínese la situación 
en la que nos encontramos. Esta tiene cámara de vi-
deo y cámara de audio. En la misma mesa en la que 
se sienta el Partido Popular, en la que se ha sentado el 
presidente del Gobierno de España, los ministros del 
Gobierno de España, el ministro del Interior, toda la 
cúpula del Partido Popular, toda. Esto también parece 
ser que lo debemos haber hecho nosotros, claro, desde 
hace tiempo, ¿no? Yo se lo digo para su información.

Aquí es cuando se instan las acciones penales –las ac-
ciones penales– todas, en esta. Y esto, para que conste y 
lo vea el presidente, está en el juzgado, que son las dos 
vías penales. La vía civil es la única...

Carlos Carrizosa Torres

No, no, la vía penal. ¿Usted renuncio a la vía penal?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, espere. Ahora le digo lo que yo hago en la vía 
penal. La vía penal, yo no insto la vía penal.

Carlos Carrizosa Torres

La insta su partido. ¿Renuncian a las acciones pena-
les? ¿Renuncia usted?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Si me deja usted que lo explique, señor Carrizosa, si 
me deja que se lo explique...

Carlos Carrizosa Torres

Es que yo se lo he preguntado hace rato, y casi que no 
me cuente el tiempo, porque no me está aclarando la 
pregunta.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Pero si usted tiene su tiempo y yo tengo el mío, no se 
preocupe que no se le gasta, no se preocupe...

Carlos Carrizosa Torres

Pero contésteme a lo que le pregunto.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Se lo voy a contestar.

Carlos Carrizosa Torres

Pues a ver, porque llevamos rato y no me lo contesta.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Se lo voy a contestar cuando le explique. Yo no ejerci-
to la vía penal, le vuelvo a decir. La vía penal se ejer-
cita con estas acciones por parte del Partido Popular 
en nombre del secretario general, por estas dos accio-
nes. Lo que hago es que cuando se produce el inicio 
de oficio de los dos juicios, tanto por la grabación de 
La Camarga como por esta grabación, que no tiene 
nada que ver con las actuaciones de La Camarga, y es 
en otro restaurante, y no se sabe quién lo ha realizado, 
ni si han sido operativas o no operativas, entonces, en 
función de la noticia o notoriedad de La Camarga, yo 
sí necesito personarme, porque se genera una indefen-
sión ante la cual yo no tengo información ninguna de 
lo que está saliendo en los medios de comunicación.

Pero reitero, yo en ningún momento quiero ejercer esas 
acciones penales, porque considero desproporcionado 
el ejercicio de la acción penal, y por eso he iniciado 
desde el primer momento la acción civil. Cuando se 
produce el allanamiento de la acción civil, yo renun-
cio a la acción penal, porque en ningún momento he 
querido ejercitar la acción penal, y es cuando renuncio 
a la acción penal.

Carlos Carrizosa Torres

Bueno, pues entonces ahora explíqueme usted por qué 
renuncia a la acción penal, renunciando con ello a co-
nocer lo que le estoy yo preguntando, quién lo encar-
gó, quién lo hizo, por qué renuncia usted a que se in-
vestigue esto penalmente.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Porque a mí no me interesa la acción penal desde el 
primer momento. Yo creo desproporcionado, para ese 
delito, una responsabilidad penal. Y como en el alla-
namiento civil ya me dice el propio demandado que 
es el responsable, con culpa in vigilando, quien lo ha 
hecho, como ya me da la razón a todo el «suplico» que 
yo solicito en la demanda que yo solicito el día 13 de 
febrero, y es quien me ha causado perjuicio, que esa 
grabación se ha hecho de manera ilícita, que tiene una 
responsabilidad in vigilando, y me da la razón en todo 
lo que yo he pedido, en la acción civil que yo he pedi-
do, yo ya estoy satisfecha en todo lo que me ha dado 
porque es lo que yo he pedido desde el primer mo-
mento. Ya me dice que lo han hecho, me dice que me 
han causado daños morales, que me ha desprestigiado 
desde el punto de vista político, y por tanto, que cum-
ple la indemnización solicitada desde el primer mo-
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mento, es decir, se produce un allanamiento completo 
en la demanda que yo he solicitado el día 13.

Carlos Carrizosa Torres

Completo, pactan ustedes ochenta mil euros...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no pactamos... 

Carlos Carrizosa Torres

Bueno... 

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no. 

Carlos Carrizosa Torres

Se allana a los ochenta mil euros, que no se van a pa-
gar...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, la parte demandada, la parte demandada se 
allana, yo no pacto. Perdone, yo presento una deman-
da –una demanda– en la que pido en mi «suplico» 
ochenta mil euros. Se allana civilmente a lo que yo 
pido. Oiga, si usted dice que eso es un pacto, será en 
su...

Carlos Carrizosa Torres

El pacto consiste en la renuncia a las acciones penales...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, el pacto no...

Carlos Carrizosa Torres

Él se allana a lo civil y usted renuncia a las acciones 
penales.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Bueno, entonces no se allana a un acuerdo de ochenta 
mil euros. Yo renuncio, en el acuerdo transaccional, a 
las acciones penales, pero él se allana a la demanda 
civil, con todo lo que yo he pedido, que son la parte 
del «suplico», ochenta mil euros, desde el primer día.

Carlos Carrizosa Torres

Exacto. Llega usted a un pacto, usted renuncia a las 
acciones penales...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no.

Carlos Carrizosa Torres

...el otro se allana a las responsabilidades civiles, respon-
sabilidades que usted no va a cobrar, y todo queda igual, 
y usted no sabe quién les encargó a ellos.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Eso lo dirá...

Carlos Carrizosa Torres

Digo yo, ¿no? Se lo pregunto, porque me llama la aten-
ción, y es por eso que...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

¿Pero cómo que no lo sabe?

Carlos Carrizosa Torres

Ya que usted no puede responder a las preguntas de 
quién tenía interés en grabarle... Porque se ha quejado 
usted, con mucha razón, de que no ha desfilado aquí 
quien hacía escuchas y espionajes en Cataluña al entor-
no de los partidos políticos. Y le investigan a usted, le 
perjudican a usted, ¿y usted mata el tema para que no 
se sepa nada? Es lo que no entiendo, y le pido que me 
lo explique. 

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Vamos a ver, yo se lo explico, leyéndole la sentencia. 
Mire, la sentencia dice...

Carlos Carrizosa Torres

¿La civil, me va a leer?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Perdone, ¿puedo hacer lo que considere, o me va a man-
dar usted...?

Carlos Carrizosa Torres

No, es que si es la civil, ya le ha adelantado usted el sen-
tido, que es que se conforman con todo lo que usted 
demandaba, y con la indemnización de los ochenta 
mil euros, y que reconocen haberle causado este daño. 
¿Es eso lo que nos va a leer? Pues entonces, yo creo 
que debe ahorrárselo. Yo le estoy preguntando otra 
cosa y usted no me está respondiendo, y es por qué no 
prosiguió con las acciones penales, que eran las úni-
cas que conllevaban a una investigación que podía lle-
gar a dar a conocer quién le investigaba a usted. 

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Y yo le reitero que le contesto lo que yo considero, 
porque si usted me va a mandar que yo conteste lo que 
usted quiera que conteste, yo le reitero que contesto lo 
que yo considero.
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Carlos Carrizosa Torres

Pues entonces ya le digo que no me conteste, porque 
no me está contestando a la pregunta, sino que me 
contesta otra cosa.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Y yo le digo que le contesto lo que yo quiero contes-
tarle...

Carlos Carrizosa Torres

Pues entonces que conste que usted no me contesta lo 
que yo le pido que me conteste...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Ha quedat clar què volen tots dos. En tot cas, senyo-
ra Sánchez-Camacho, digui el que cregui convenient 
i acabem.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Yo le contesto lo que quiero contestarle, como usted 
pregunta lo que usted quiere contestar, y además con 
más educación de la que usted tiene, ¿eh? (Remor de 
veus.) Por tanto, le contesto. Mire, la sentencia, ade-
más en dos sentencias, incluso por la Audiencia Pro-
vincial, dice: «La referida conversación privada ha 
resultado grabada ilícitamente. Los dispositivos han 
sido colocados por la agencia de investigación Méto- 
do 3, hoy demandada.» Página 18. Página 25 de la sen-
tencia: «Se condena a la parte demandada a asumir el 
“suplico” íntegro de la demanda de la demandante», 
que es, en este caso, la mía. Por tanto, no se ha acor-
dado ningún acuerdo de ochenta mil euros, sino que 
se ha aceptado, por la parte demandada, todo lo que 
nosotros y todo lo que yo había solicitado. Además, en 
el pacto pone, para que usted utilice las palabras co-
rrectas: «Método 3 SA, en liquidación, se allana a la 
demanda total, y, en consecuencia, reconoce todos los 
perjuicios causados.»

Le reitero, en este caso yo reconozco ya quien ha sido 
la autoría, y se reconoce quién ha hecho la autoría, los 
daños causados, el allanamiento a la petición absolu-
ta de toda la demanda civil que yo presenté. El único 
delito que queda por descubrir es la difusión –la difu-
sión. En el ámbito penal había dos delitos: uno, quién 
lo hizo, que es Método 3; y otro, la difusión. La difu-
sión es lo que queda por descubrir, y a ese es al que 
yo renuncio. Por tanto, no le compete a Método 3 por-
que no sé quién difunde ese delito, aunque pueda tener 
expectativas de quién difunde esa grabación y quién 
lo traslada a los medios de comunicación, que son los 
dos tipos delictivos que se producen ahí.

Pero le reitero a su pregunta: si yo desde el primer mo-
mento –desde el primer momento– hubiera querido 
ejercer las acciones penales, las hubiera ejercido como 
Alícia Sánchez-Camacho. Y le reitero, no las ejercí, ni 
en este ni en el caso donde aparecen los micrófonos 
y las grabaciones. Ejercí solo –solo– la demanda ci-
vil, porque para mí eran desproporcionadas las penas 

con respecto a este derecho fundamental en el ámbito 
penal. Y como eran desproporcionadas las penas y el 
tipo penal, opté por la demanda civil, y por eso fue el 
partido el que ejercitó la denuncia penal, y por eso se 
inició de oficio. Por tanto, le reitero y le respondo a la 
pregunta que usted ha planteado: si yo hubiera queri-
do presentar una querella penal, la habría presentado 
como Alícia Sánchez-Camacho, y no la presenté, la 
presentó el partido, en representación del señor Jordi 
Cornet. Por tanto, tiene usted contestadas las dos pre-
guntas, la primera y la segunda.

Carlos Carrizosa Torres

Discrepo. Bien. Cuando usted... No seguiremos insis-
tiendo en eso, porque está visto que usted no nos res-
ponde a por qué no quiso saber quiénes eran quienes 
habían encargado las grabaciones a Método 3.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Pero si se lo he dicho, está en la sentencia.

Carlos Carrizosa Torres

Bueno, sí. No está, no está quién las encargó.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí, si está. Está, sí, sí.

Carlos Carrizosa Torres

Bueno, usted dice que sí. ¿Habló usted con el presi-
dente Mas de estas escuchas que le hicieron a usted? 
¿Usted habló con el presidente de Cataluña?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, yo no hablé con el presidente de Cataluña. Tam-
poco me preguntó.

Carlos Carrizosa Torres

Perdón, no es el presidente de Cataluña, el presidente de 
la Generalitat de Catalunya quería decir.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Bueno, dígale usted como quiera, el presidente de la 
Generalitat de Catalunya... No, no hablé con él. Tam-
poco me preguntó. Aquí, en la comparecencia que hi-
zo el señor Artur Mas, dijo, cuando compareció y he 
dicho antes, que ojalá le hubieran preguntado, que hu-
biera explicado muchas cosas. A mí no me preguntó 
nada, a mí..., se dedicó a no preguntarles y a no ha-
blarles a los diputados del Partido Popular, y no nos 
preguntó nada.

Carlos Carrizosa Torres

¿Tuvo algo que ver el conocimiento de sus conversacio-
nes...? Que ustedes estuviesen en un pacto con Conver-
gència i Unió, ¿tuvo algo que ver en que usted no reve-
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lase estas conversaciones, ni denunciase y las guardase 
a buen recaudo?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

En absoluto, ningún «buen recaudo». Yo, si hubiera te-
nido bases jurídicas para haber denunciado, lo habría 
hecho. No tiene en absoluto nada que ver. En absoluto.

Carlos Carrizosa Torres

Usted tomó nota de todo lo que... El objeto de la con-
versación aquella era conocer cosas acerca de la fami-
lia Pujol, ese era el objeto.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, conocer cosas acerca de la familia Pujol no, 
conocer posibles datos delictivos, hubiera sido de esa 
familia o hubiera sido de cualquier otra persona. A mí 
me da igual de quien fueran. Posibles datos delictivos 
de quien fuera, yo hubiera tomado nota, como le co-
rrespondería a usted o como le correspondería a cual-
quiera de nosotros.

Carlos Carrizosa Torres

No se hizo un uso judicial, y yo le pregunto: ¿se hizo 
un uso político?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No se hizo ningún uso político, porque yo no hice nin-
gún uso político. El uso político lo han hecho los que 
filtraron esa comida para intentar hacerme daño fil-
trándola el 11 de febrero del 2013. O sea que el uso 
político que se ha hecho de esa comida lo han hecho 
precisamente los que quisieron desprestigiarme y ata-
carme filtrándolo a medios de comunicación, que, por 
cierto, llevaban meses intentando hacerlo, intentando 
difundirlo, y negándose algunos medios de comunica-
ción a hacerlo, que llevaban meses llamándonos, hasta 
que finalmente lo hicieron el 11 de febrero en dos me-
dios de comunicación.

Carlos Carrizosa Torres

¿Usted habló con periodistas y con políticos para evi-
tar la difusión de esta cinta?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No. A mí cuando me llamaban yo les trasladaba que 
esa cinta había sido grabada sin que yo tuviera conoci-
miento, en el momento en que se estaba produciendo, 
y, por tanto, que hicieran lo que hicieran, yo tomaría 
las acciones legales pertinentes, que es lo que hice.

Carlos Carrizosa Torres

¿Usted obtuvo algún tipo de beneficio personal, por no 
difundir estas..., el contenido de estas conversaciones? 
Por no difundir, por no hacer..., por no denunciarlas 
ante la justicia.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

¿Yo? No. Yo no he tenido ningún beneficio personal 
por nada. Al contrario: solo he obtenido perjuicios, 
desde que las han obtenido hasta el día de hoy. Pe-
ro vamos, eso me ha fortalecido mucho, ¿eh? Con lo 
cual... Creo que otros han obtenido más perjuicios.

Carlos Carrizosa Torres

¿Las utilizó usted, utilizó la no difusión, o la no denun-
cia de estas conversaciones, para obtener ventajas polí-
ticas?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, ninguna. Yo es que no volví a utilizar ni esas ho-
jas, ni me volví a acordar de esa conversación hasta 
el día que me llamaron para decir que la iban a pu-
blicar, fíjese. O sea, como multitud de cosas que me 
han ido a contar después. Es que le han dado..., y por 
eso es por lo que algunos se darán cuenta, que, de la 
importancia, de la difusión y de la magnificencia que 
han hecho de esto, les ha perjudicado, al que menos 
se lo podían imaginar, porque, desde luego, yo no le 
he dado ninguna importancia, desde que me dijeron 
que no se podía utilizar nada más, y que no se podía 
hacer nada más, y que no se podía denunciar, salvo 
la persona que la pudiera denunciar, yo, ni he vuelto 
a tener contacto con esa persona, ni he vuelto a tener 
ninguna relación con esa conversación, ni he vuelto a 
tener ninguna relación, ni nadie me ha preguntado, ni 
nadie me ha hablado, ni he vuelto, vamos, ni a recor-
dar esa conversación en absoluto, hasta el momento en 
que me empiezan a llamar para decirme que eso se va 
a publicar.

Carlos Carrizosa Torres

Pues mire, señora Camacho, yo, lo que le tengo que de-
cir es que usted se ha quejado amargamente de que es la 
única que comparece aquí, tanto por temas de espionajes 
como por el hecho de tener conocimiento de acciones 
presuntamente delictivas, de corrupción, o relacionadas 
con la corrupción política, cuando, por ejemplo, el señor 
Carod-Rovira también tuvo conocimiento, y otros desta-
cados políticos de aquí, de Cataluña. 

Nosotros, desde Ciutadans, lo que nos..., a nosotros 
no nos sorprende que esté usted aquí. Nos sorprende 
que no estén los otros, cuyas comparecencias nosotros 
también hemos pedido.

Pero no es sorprendente que esté la presidenta del Par-
tido Popular en Cataluña, porque, al fin y al cabo, su 
partido ha gobernado en Madrid gracias a los votos de 
Convergència i Unió; y Convergència i Unió, aquí, en 
Cataluña, ha aprobado sus presupuestos, y ha tenido 
pactos con el Partido Popular. Y el Partido Socialista 
también gobernó en España con el apoyo del partido 
de Convergència i Unió. Y, al final, todos estos parti-
dos, ha parecido que tenían entre sí un pacto de silen-
cio, y usted hoy está aquí porque el pacto de silencio 
que flota en el ambiente, en el caso suyo, concreto, a 
razón de unas escuchas ilegales, nos hemos enterado 
de que usted tenía más información, o una informa-
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ción determinada, de la que nadie supo nunca nada 
hasta que esto salió a la luz; y que usted lo ocultó y 
mantuvo unos pactos con el Gobierno de Convergèn-
cia i Unió. Y la sensación que da, con un partido como 
el suyo que ha estado involucrado en casos de corrup-
ción muy graves, y con un partido como Convergència 
i Unió, que está inmerso en temas de corrupción, y un 
Partido Socialista, que también ha tenido esto, lo que 
nos da la sensación, a los ciudadanos de España, a los 
españoles, es que ustedes se han tapado las vergüen-
zas unos a otros.

Y eso de que usted no haya seguido hasta el final para 
saber quién le espiaba, no entiendo por qué usted, en 
esta Cataluña que defrauda, que corrompe políticos, y 
que también espía, no entiendo por qué usted no lle-
gó al final para conocer quiénes eran los que estaban 
detrás de sus escuchas, ni tampoco entiendo por qué 
no llegó usted a denunciar estos hechos, ni tampoco 
entiendo por qué el Partido Popular, conociendo estas 
cosas, seguía pactando, a no ser que cada uno guar-
daba lo suyo, obtenía estas informaciones, unos se es-
piaban unos a otros, y todos, al final, se tenían me-
dio amenazados: «Yo..., no saques esto, que saco yo 
lo otro...» ¿Era un «no saques esto, que te saco yo lo 
otro», o el objeto de obtener estas informaciones? Para 
nosotros, es el aspecto que da esto.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Pues mire, señor Carrizosa, va usted muy equivocado, 
pero absolutamente equivocado. En algunos momen-
tos, aquí se ha hablado, en Cataluña, del oasis cata-
lán, y que el oasis catalán eran los dossiers de unos y 
otros; pues va usted muy equivocado. Yo no tengo de 
ninguno ni de nadie, ni hay ningún pacto de silencio, 
ni de nada, ni de nadie, y es todo mucho más sencillo 
de lo que usted está diciendo.

Yo le he vuelto a reiterar: aquí hay informaciones y ru-
mores, como les han llegado a muchos, y he vuelto a 
decir que a mí esa información que se me da la contras-
to, y nos dicen que no es denunciable porque, simple-
mente, son aportaciones sin ningún apoyo documental. 
Le vuelvo a decir que el propio magistrado y director 
de la Oficina Antifraude dice que son datos inconexos 
y que no tienen ningún apoyo documental –eso que us-
ted ahora le da tanta validez–, que el propio juez Ruz, 
en el Juzgado Central número 21, lo archiva, porque no 
tiene base, y lo archiva –se amplía después, con docu-
mentación posterior, pero no con esa. Por tanto, todo 
eso que usted dice, no tiene relevancia.

No se comenta con nada ni con nadie, porque yo, ni me 
acuerdo de toda esa información, ni la vuelvo a tener, 
ni se utiliza en ningún momento para nada. Por tanto, 
esta información vuelve a salir a los medios de comu-
nicación cuando sale esa conversación publicada.

Yo no he tenido ningún pacto de silencio, ni le he 
guardado ninguna información a nadie, con nada. Eso 
que está diciendo usted, no sé si se refiere usted a al-
gunos de sus candidatos en Andalucía, que sí que han 
pactado algunas comisiones, o han pactado en contra 
de algunas comisiones en Sanlúcar de Barrameda, pa-
ra que no se investigue algún candidato, o algún se-

ñor, como Ángel Ojeda, para que no se le investigue 
cuando es detenido, y luego se le va a buscar en algún 
Porsche, y resulta que su candidato evita algunas co-
misiones de investigación. Debe ser por ahí, porque 
dicen una cosa ustedes aquí y otra en Andalucía; no sé 
si se refiere usted a eso. Desde luego, aquí, no. Y, por 
tanto, se equivoca usted mucho, la verdad, señor Ca-
rrizosa; se equivoca usted mucho.

Aquí lo que hay son unos pactos de unos presupues-
tos, que se hacen, que no ha habido ningún pacto de 
silencio, en absoluto, que yo hubiera denunciado, si 
hubiera tenido información documental, a quien fue-
ra: a usted, a alguien de mi partido, a alguien de otro 
partido, como debería hacer usted, y como debería ha-
cer cualquier otro, por mi propia convicción ética y 
por mi propia convicción jurídica; y, por tanto, mire, 
si ustedes van de adalides de la regeneración demo-
crática, se equivocan.

En lo único que coincido con usted, y coincido ple-
namente, es que si se debería estar aquí por parte de 
mi persona –que estoy encantada–, deberían estar el 
señor Carod-Rovira, que es el que le dicen lo del 5 
por ciento y se va de rositas, que aquí no pasa nada, 
el alto cargo que se lo dice, ni viene a explicar el alto 
cargo de Convergencia i Unió que se lo dice; el señor 
Joan Boada, que diga qué empresario se lo dijo, y que 
venga aquí el empresario a explicarlo, ¿eh?, o el señor 
Puigcercós, que también lo dice al señor Bono, y que 
no viene aquí a explicarlo, sino que vienen los del Par-
tido Popular a explicarlo. En eso estoy muy de acuer-
do con usted. Pero en lo demás, no.

Y si ha habido, o no, como me ha explicado el señor..., 
me ha preguntado el señor Mena, a lo largo de la his-
toria, como se ha venido diciendo, que gobiernos an-
teriores, o no, que yo eso no sé si forma parte de la 
leyenda, y yo, desde luego, no tengo ninguna informa-
ción ni me consta, que ha habido gobiernos, o no, que 
eso lo sabían, yo no lo sé; pero, desde luego, a mí no 
me consta en absoluto, y, desde luego, confío plena-
mente en mi partido.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Senyor Carrizosa, ha exhaurit el temps amb escreix. 
Si vol fer una última intervenció...

Carlos Carrizosa Torres

Sí. Respecto al tema al que ha hablado usted de Anda-
lucía, que estoy convencidísimo de que no tengo..., no 
hay nada que haya hecho un candidato nuestro de lo 
que pueda avergonzarse o que tenga que ocultar.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Yo le digo lo que me trasladan... (Veus de fons.) Yo le 
digo lo que me trasladan mis candidatos en Sanlúcar 
de Barrameda.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Si us plau... Si us plau.
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Carlos Carrizosa Torres

O sea, los adversarios políticos de nuestro candidato.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Bueno, y usted, el adversario político, aquí, de la pre-
sidenta del Partido Popular. Estamos en las mismas. 
(Veus de fons.)

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Si us plau...

Bé, en nom del Grup Mixt –gràcies, senyor Carrizo-
sa–, la senyora Isabel Vallet té la paraula.

Isabel Vallet Sànchez

Bé, bon dia. Crec que de la seva declaració d’avui ens 
ha quedat clar, o almenys vostè diu que hi ha una es-
pècie de confabulació, una conspiració –ha dit– per a: 
«vexar-la, atacar-la, desprestigiar-la...», i el que no ens 
acaba de quadrar és, o, en tot cas, pensem que seria 
més fàcilment explicable, si vostè pogués dir qui va 
ordenar aquella gravació. Això l’ajudaria a explicar, 
precisament, si existeix aquesta conspiració per vexar-
la, per desprestigiar-la.

Vostè, torno a repetir-li la pregunta, sap qui va orde-
nar aquella gravació?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Li ho contesto: no ho sé. El que jo sí sé és que, quan jo 
estava en aquella gravació, no sabia que em gravaven.

I li ho reitero molt clarament: si jo hagués sabut que 
em gravaven, ni hauria dit res de cap policia, ni hauria 
dit res de cap fiscal, ni hauria dit res de persones a les 
quals estimo moltíssim, i parlo de qüestions personals 
greus, ni hauria dit res de qüestions personals meves. 
Això, que li quedi molt claret a vostè i als que acusen 
d’una manera impune, eh, i sense cap prova, que jo te-
nia coneixement d’aquesta gravació. Sense cap prova; 
li ho reitero ara i li ho reiteraré fins que em mori.

Isabel Vallet Sànchez

Miri, primer, el que li aconsellaria és que baixés el to, 
perquè jo...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, el meu to està molt claret.

Isabel Vallet Sànchez

...intento mantenir el meu to. I si vostè m’apuja el to, 
jo li asseguro que jo puc posar-me al seu nivell, molt 
ràpidament. Per tant...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Si us plau...

Isabel Vallet Sànchez

En tot cas, ben claret li ha de quedar a vostè que ara 
pregunto jo i respon vostè.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Senyora Camacho, si us plau... Senyora Vallet, enda-
vant.

Isabel Vallet Sànchez

Segona pregunta. En tot cas, ha dit: «La meua agenda 
la coneix molta gent. Està oberta...» Vostè no ha ini-
ciat una investigació dins del seu partit per poder sa-
ber si s’ha filtrat, aquesta informació, doncs, del dinar, 
el dinar aquell, del dia 7 de juliol? Li ho preguntaré 
bastant directament: la podia conèixer també el senyor 
José Zaragoza?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Pregunti-li-ho a ell. Jo no ho sé. Jo, miri, parlo amb 
moltes persones. Parlo amb el senyor Lucena, parlo 
amb persones de Convergència i Unió (remor de veus), 
parlo amb persones d’Esquerra Republicana, parlo 
amb persones de Convergència... Sí, perquè estem al 
cantó, i anem a dinar aquí, anem a dinar allà. És ve-
ritat, parlem, som companys. No ho sé, ens coneixem 
amb molta gent. Pregunti-li-ho vostè al senyor Zara-
goza.

Isabel Vallet Sànchez

Ho farem.

En tot cas, vostè sap que dimiteix com a secretari d’or-
ganització del PSC...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí.

Isabel Vallet Sànchez

...arran d’aquest cas. Quina opinió li mereix aquesta 
dimissió, i per què creu que hauria d’haver dimitit, si 
no té cap relació amb la situació?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Doncs, crec que dimiteix, el senyor Zaragoza, per una 
raó molt evident: perquè surt publicat que el senyor Za-
ragoza, recordo, que ha estat fent seguiments al sen-
yor Xavi García Albiol, quan el senyor Xavi García 
Albiol havia canviat de domicili, i tenia un domicili 
que no era el seu domicili a Badalona, sinó que havia 
canviat el domicili perquè li feien unes obres, i estava 
a casa dels seus sogres, crec recordar, a Barcelona, i es 
demostra aquest canvi de domicili, i es demostra que 
això havia estat..., s’havia demanat a l’agència, i, en 
virtut d’això, crec que dimiteix per això. Crec que és 
el que és el que llegeixo als mitjans de comunicació.
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Isabel Vallet Sànchez

I ara, la pregunta que me dirà, me podrà respondre lo 
mateix: «Pregunti-li-ho a ell.» Però vull saber la seva 
opinió. La seva opinió és: Creu que el senyor Zarago-
za va encarregar aquesta gravació?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Jo no ho sé. No ho sé. Com no sé si ho ha fet un altre 
partit, com no sé qui ho ha fet. No ho sé.

Isabel Vallet Sànchez

Vostè coneix la detectiu privada Maite Francés?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí. Sí, sí, perquè me la vaig trobar, crec, en un acte de 
partit, que se’m va presentar. En un acte de partit, crec 
que al Rocío.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, exacte. Pot explicar-nos la conversa que van tenir 
en aquell moment amb la senyora Francés?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Doncs, no la recordo, però em va parlar alguna cosa 
amb relació a això, i la veritat és que ni la recordo, ni 
crec que tingui cap importància, ara, en aquests mo-
ments.

Isabel Vallet Sànchez

Podria ser aquesta? La hi llegeixo, i, en tot cas, me diu 
si podria ser. Ella li va dir que estava molt preocupada 
per vostè. Vostè li va dir: «Per què, per què?», i ella li 
va dir: «Doncs, amb la veritat s’arriba a totes parts, i 
les mentides tenen les potes molt curtes.» Vostè li va 
preguntar que per què li preguntava això, per què li 
deia això, i ella li va respondre que per l’assumpte de 
La Camarga. Vostè li va dir: «Yo no contraté a Méto-
do 3, y, además, tomé notas», cosa a la qual la senyora 
Francés li va respondre: «¿Y Pepe? ¿Qué hacemos con 
Pepe?»

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Això ho sabrà ella. Jo, del Pepe, no en sé res...

Isabel Vallet Sànchez

Aquest «Pepe» no era el senyor José Zaragoza?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Jo, el que recordo que li vaig dir és que tenia molt bo-
na relació, com tenia amb el senyor Jordi Cornet el 
senyor Pepe Zaragoza, perquè pactàvem molts acords, 
i, per tant, el que li vaig dir a aquesta senyora és que jo 
ni conec ningú de Método 3, ni coneixia ningú de Mé-
todo 3, ni vaig encarregar res als senyors de Método 3.

Isabel Vallet Sànchez

Sap que la senyora Victòria Álvarez ha dit fa poc, fa 
poques hores, que l’acusa a vostè i al senyor José Za-
ragoza d’haver encarregat aquesta conversa? Quina 
opinió li mereix, això?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Ho porta dient jo crec que fa un any i mig, o dos. (Veus 
de fons.) Mani’m?

Isabel Vallet Sànchez

No té versemblança, cap versemblança.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Pregunti-li-ho a ella. Jo crec que, potser, ella sap molt 
més de Método 3 que jo, perquè, vaja, en sap tantes co-
ses...

Isabel Vallet Sànchez

Anem al contingut de la conversa, que...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

I, perdoni, i a més, li voldria afegir una cosa: crec que 
el senyor Marco, en alguna entrevista que hi havia, de 
les primeres coses que va començar dient era que ho 
havia fet tot la senyora Álvarez o la senyora jo..., o la 
senyora Sánchez Camacho. Ara sembla que ja només 
sóc jo. Ara s’han fet amics els uns dels altres. Jo és 
que crec que hi han tants moviments, que què vol que 
li digui.

Isabel Vallet Sànchez

No creu que aquesta conclusió no era tan descabella-
da, pel fet que van pactar, o que se van acollir a la fi-
gura del perdó?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No.

Isabel Vallet Sànchez

És a dir... No. No era... Bé, en tot cas, no volia pregun-
tar-li això, no entrarem en això.

Vostè té coneixements judicials..., i, llavors, jo crec que 
diu tota l’estona una imprecisió que li recomano que la 
corregeixi, perquè vostè diu tota l’estona: «Jo no he exer-
cit l’acció penal», quan hauria de dir: «Jo no he iniciat 
l’acció penal», perquè vostè sí que ha exercit l’acció 
penal, perquè s’ha personat com a acusació particular.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Clar, ho he dit –ho he dit. 
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Isabel Vallet Sànchez

Sí, exacte. Llavors, corregeixi l’expressió perquè no és 
que no hagi exercit, que sí que ho ha fet, sinó que no 
l’ha iniciat.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

És que he dit això...

Isabel Vallet Sànchez

En tot cas, si l’ha exercit i, per tant, té dret a l’acció pe-
nal, reitero la pregunta que se li fem tota l’estona: perquè 
vostè renuncia a conèixer qui va ordenar la gravació?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Li ho torno a dir, miri, jo no he iniciat les accions pe-
nals, i li ho torno a dir, no inicio les accions penals 
perquè les crec clarament desproporcionades. I com 
les crec clarament desproporcionades pel delicte que 
és, jo inicio accions civils. Com qui inicia les accions 
penals per una denúncia és el partit i el partit no està 
informat de tota la informació que es procedeix del 
procediment d’ofici, en sentir-nos indefensos i en no 
poder presentar-se el partit és llavors quan els advo-
cats ens demanen que només em puc personar jo i no 
es pot personar el partit. I és quan llavors m’haig de 
personar jo. 

Però, ho reitero, jo no ho he iniciat perquè en cap mo-
ment vull iniciar les accions penals. I ho reitero, la 
meva elecció judicial és l’acció civil, però com els ad-
vocats ens diuen que no és el partit, per no produir 
indefensió davant la informació que surt a la premsa, 
de la qual no podem rebre part perquè el procediment 
s’inicia d’ofici, em diuen que no és el partit el que es 
pot personar, sinó que haig de fer-ho només jo. I és 
per això que es fa; no perquè la meva voluntat sigui 
exercir accions penals. I com en cap moment la meva 
voluntat és exercir accions penals, no les exerceixo i 
per això renuncio a aquestes accions penals, perquè jo 
només vull exercir accions civils, que són les que, des 
del primer moment, exerceixo.

Isabel Vallet Sànchez

D’acord. Llavors, ara respongui la meva pregunta: per 
què renuncia a saber qui va ordenar aquesta gravació?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Perquè, miri, tot aquest procés comença a desprestigiar 
ja aquesta situació i comença a ser una cortina de fum 
del que és veritablement important i, per tant, jo deci-
deixo que amb l’assentiment judicial, en el qual ja s’as-
sumeix la responsabilitat de l’empresa i en el qual jo ja 
sé el que és més important i el que m’ha fet més mal, 
que és el delicte de la difusió, no aconseguiré mai saber 
com es produeix aquesta difusió als mitjans de comu-
nicació, doncs, jo ja renuncio a aquestes accions penals 
perquè sé ja que mai aconseguiré aquesta difusió..., sa-
ber el delicte d’aquesta difusió. I, per tant, amb la satis-
facció civil em dono per satisfeta ja.

Isabel Vallet Sànchez

Vostè no creu que poder explicar amb claredat aques-
ta situació hauria pogut ni que sigui, doncs, donar una 
imatge o, en tot cas, reduir la percepció funesta que ca-
da vegada la ciutadania té sobre la classe política? Si 
vostè hagués arribat al final –que vostè ja dóna per su-
posat que no sabrà mai qui va difondre el contingut de 
la gravació–, en tot cas, arribar fins al final no li hauria 
permès que la gent no pensés que ha arribat a un pacte, 
com molts han insinuat? Pregunto, no ho sé...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Miri, el que la gent pugui pensar, igual que s’ha referit 
moltes vegades al fet de la meva compareixença i que 
s’ha repetit moltes vegades, el que la gent arribi a pen-
sar, arriben a pensar una cosa que no es correspon a la 
realitat, com jo he explicat abans. Per tant, a mi la sa-
tisfacció és la satisfacció personal que jo tinc. 

Per tant, el que jo sí que li puc dir és..., vostè diu: «No 
sabrem mai...», jo tinc una percepció molt clara de qui 
ha pogut difondre això, el que passa és que és una sa-
tisfacció íntima i personal que no traslladaré a ningú, 
però crec que les coses són dos més dos, un.

I, li ho torno a dir, tots aquests que han volgut dir que 
això es va encomanar, ho torno a dir, jo no hauria par-
lat ni de coses personals ni de policies ni de fiscals ni 
de res d’això. I és una cosa molt òbvia.

I, a més, una altra cosa, com va dir el senyor president 
de la Generalitat: aquí s’ha acusat sense proves durant 
molt de temps i s’han fet coses durant molt de temps; 
qui les vulgui seguir fent, que les segueixi fent, però 
la veritat és la veritat. I jo li asseguro una cosa: el nom 
de Método 3 jo el sento per primera vegada a la meva 
vida quan em truca un mitjà de comunicació per dir-
me que hi ha una conversa que serà filtrada, per pri-
mera vegada a la meva vida.

Isabel Vallet Sànchez

Ja, però vostè no pot estar satisfeta perquè, precisa-
ment, el que està dient és que va dir coses molt greus, 
va dir, precisament, això, no?, li reconeix a la senyora 
Victoria Álvarez que tenia un fiscal de confiança que 
portava el tema Palau. Això és literal de la cinta. Qui 
és aquest fiscal de confiança? Hem d’anar a veure la 
instrucció per veure qui és aquesta persona que és un 
contacte de vostè i que, en tot cas, l’usaria per a les se-
ues finalitats, nosaltres pensem que polítiques? Vostè 
deu saber que teòricament existeix una separació de 
poders, no? I aquesta ingerència política podria veu-
re’s com una pràctica de corruptela política, o no?

Llavors, això és greu. Entenem que no pot sentir-se sa-
tisfeta d’aquest contingut. Com també és molt greu el 
cas de l’evasió o els viatges a Andorra amb bitllets o 
amb bosses de bitlles de cinc-cents euros, com tam-
bé és molt greu el fet del coneixement dels maltracta-
ments, o com també és molt greu quan finalment diu, 
doncs, que tota l’operació Pretòria vostè la sabia abans 
que detinguessin els acusats. Per tant, tot això és molt 
greu. (Remor de veus.)
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Jo li demano que en un exercici de transparència di-
gui noms, digui quin és el fiscal que vostè coneix i 
que, en tot cas, s’investigui si realment existeix aques-
ta ingerència política o no, i que digui quins policies 
li donen a vostè informació abans que es detingui la 
gent, perquè jo crec que com a mínim –com a mínim– 
són objecte de sancions disciplinàries. Inste que en un 
exercici de transparència faci aquest exercici vostè. 
(Remor de veus.)

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí; moltes gràcies, senyora Vallet. Miri, per començar, 
si tot això que vostè diu que jo he dit, no sé com pot co-
mençar dient que tot això jo ho he tancat amb determinat 
senyor, una cosa es contradiu amb l’altra, eh? No sé com 
vostè ho diu. (Veus de fons.) Si em deixa, ara parlo jo.

Si vostè diu que això..., la senyora Álvarez diu que això 
ho he tancat amb el senyor Zaragoza i vostè diu que diu 
totes aquestes coses que he dit que èticament són tan 
reprovables, o una cosa o l’altra? No puc ser culpable 
de les dues coses alhora.

No, no, si no dic que m’acusi; dic que vostè ha dit que 
tot això ho havia fet jo amb aquest senyor, si ara re-
sulta que ha dit totes aquestes... (Veus de fons.) Ja, ja, 
ja, però, escolti’m, si vostè pregunta una cosa i ara diu 
que he dit tot això, no poden ser les dues coses alho-
ra. Li ho dic perquè només pot haver-hi una versió, no 
tres o quatre de les versions. Ho dic perquè culpable 
de cinc coses..., no es poden fer alhora. Ja sé que me’n 
volen fer de moltes, però no de tantes.

Començant, llavors, dir-li si teòricament estic satisfe-
ta, miri, la meva satisfacció personal o no és un sen-
timent personal que com vostè comprendrà no li tras-
lladaré a vostè, o no, eh? I, evidentment, jo el que estic 
és satisfeta de la meva responsabilitat política i de la 
meva responsabilitat personal. I sobretot estic molt sa-
tisfeta d’haver-me enfortit amb tot aquest cas. I s’han 
intentat fer moltes coses, eh?, moltes –moltes–, i per 
molts mitjans, també li ho dic.

Però li ho torno a dir, quan vostè diu que aquí teòrica-
ment es parla d’evasió fiscal, de maltractaments i de 
tot això, li torno a dir el mateix que li he dit al senyor 
Mena i el mateix que li he dit al senyor Carrizosa: si 
un magistrat com el de l’Oficina Antifrau considera 
que això no té proves documentals i que és inconsis-
tent per a una declaració i jo em reuneixo amb uns 
advocats i això no té consistència per a una denúncia, 
excepte per a la persona que ha d’anar a denunciar-ho, 
vostè creu que m’ha d’incriminar a mi i culpabilitzar a 
mi per no haver fet aquesta denúncia i criticar-me a mi 
per manca d’ètica i titllar-me del que vostè m’acaba de 
titllar? Crec que hauria de ser molt més mesurada en 
les seves paraules.

I, a més, senyora Vallet, li recomano... –perquè, a més, 
el mateix jutge no considera constitutiu de delicte, en el 
jutjat central número 21, cap d’aquests delictes, li ho 
reitero–, per tant, estalviïs totes aquestes crítiques cap 
a mi quan ni el mateix jutge ho considera.

Envers això del cas Pretòria i envers això de les infor-
macions que em puguin donar a mi policies o no, vostè 

parla amb molta gent, jo també parlo amb molta gent, i 
la gent ens dóna petites informacions dies abans o no. 
I són persones que et comuniquen coses que ja estan i 
es produeixen en el moment i que, per tant, tots rebem 
informació d’uns o altres, com va dir el mateix Oriol 
Pujol Ferrusola. I això no és ingerència en res.

Envers la fiscalia i al que vostè ha dit, ja he contestat 
molt bé al senyor Oriol Amorós. Jo reitero..., perquè 
vostès es queden amb una part i no amb l’altra, al prin-
cipi de la meva intervenció jo reitero quan la senyora 
Álvarez em trasllada la seva absoluta impunitat, que 
no té cap mitjà per denunciar res, reitero que no co-
nec ningú, cap jutge, cap fiscal, ningú, per poder-nos 
adreçar a fer les seves denúncies. Però ja la meva si-
tuació és límit: quan una senyora explica presumptes 
maltractaments en els quals és atemptada per una per-
sona –que jo no ho hauria dit si no hagués estat perquè 
vostès escolten aquest CD–, d’una persona que té pre-
sumpta una situació..., o de presumpta malaltia –que 
ni l’anomenaré– i que la pot agredir o presumptament 
està davant d’un presumpte maltractador, eh?, i creu 
que pot ser agredida, jo li dic que es buscarà un fiscal 
de confiança i a qui sigui, perquè és el que faria amb 
qualsevol altra persona per ajudar-la, o per ajudar-la, 
que és el cas d’una persona presumptament maltracta-
da. I que no torna a posar-se en contacte amb mi.

Per tant, això és el que vaig dir i això és el que tornaria 
a fer i el que tornaria a dir.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Senyora Vallet, volia fer una última..., molt breu.

Isabel Vallet Sànchez

Una molt breu que són dos molt breus, eh? Una molt 
breu, molt breu, és que vostè, amb coneixements judi-
cials, el que m’estranya és aquesta manera de procedir 
d’agafar quatre fulls de notes i haver d’anar a un des-
patx d’advocats perquè l’assessoressin sobre la pos-
sibilitat de donar el que vostè sap que només és una 
notícia criminis, és a dir, posar en coneixement de les 
autoritats allò que pot ser constitutiu de delicte o no, i 
elles ja valoren, en base a una instrucció i proves, com 
vostè deu saber, si ho és o no. En tot cas, no acabe 
de veure aquesta judicialització tan avançada dels fets. 
En tot cas, ja ha explicat per què ho va fer.

La pregunta última és bastant concreta –no la dirà per-
què, òbviament, no ha respost al que volíem saber–, 
és: quantes Camargues més existeixen i de quantes és 
protagonista el Partit Popular? I encara acabaria amb 
una més: quantes ha pactat amb el PSOE?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Ni una, he pactat mai amb el PSOE, ni amb la CUP, 
ni amb Esquerra, ni amb el PP ni amb ningú. És més, 
jo crec que la CUP sí que ha pactat amb Método 3 i ha 
contractat alguna cosa a Método 3, cosa que jo no he 
fet mai.

Li ho contesto molt clarament, senyora Batet..., ai, Va-
llet –Vallet–, li contesto encara més clarament. 
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El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Molt bé. Gràcies, senyora Vallet. Finalment, pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, la senyora Me-
ritxell Borràs té la paraula.

(Veus de fons.)

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, jo tampoc..., per això li ho he dit. Jo no ho he fet!

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Estem fora de temps, vinga...

Senyora Borràs, quan vulgui. (Remor de veus.) Si us 
plau, silenci.

Meritxell Borràs i Solé

Gràcies, senyor president. Senyora Alícia Sánchez-
Camacho, vostè ha de respondre a l’única prova fefa-
ent que té aquesta comissió d’investigació, que és el 
CD de La Camarga i el fet que vostè, doncs, encobreix 
una informació que vostè dóna per bona, que guarda 
la informació durant dos anys. I que, a més a més, vos-
tè ha dit..., s’ha posat en moltes contradiccions. Ha dit 
que era la primera vegada que la veia durant el dinar, 
però resulta que s’havien vist en el despatx, que no sa-
bia que era la... Ho ha dit, ho ha dit, i per això estan les 
transcripcions. Ha dit que, a més a més, no sabia que 
era coneixedora que era parella del senyor Jordi Pujol 
Ferrusola, quan després també ha dit que sí que ho co-
neixia... I, a més a més, en el CD hem pogut sentir que 
vostè li demanava les targetes de totes aquestes perso-
nes: el Herbert, no sé qui... Què en va fer, d’aquestes 
informacions que li van passar? 

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

En primer lloc, no sé com ha dit vostè tot això, jo crec 
que ho he dit molt clar, no sé si li ho he explicat al se-
nyor Mena, o si no, ho explico reiteradament. Potser 
vostè no ho ha explicat bé o jo no m’he explicat bé, 
però, vaja, no crec que sigui tan concloent. Però torno 
a reiterar el seguit dels fets: truca al senyor Moragas 
–com truquen moltes vegades– a la meva secretària i 
li diu que hi ha una persona interessada que vol vin-
dre’m a veure, que és amiga seva personal, que la co-
neix i que vol venir a col·laborar. Llavors, li dic que, 
evidentment, busqui una data i un dia. Ve al partit, 
al meu despatx, la rebo, és una persona molt agrada-
ble; una persona que arriba, entra i em diu que vol col-
laborar, que vol parlar amb mi, que..., ja et dic, que té 
estudis exactament no sé si són de temes mediambien-
tals, té una empresa o ha tingut alguna empresa, al-
guna cosa d’aquestes..., que voldria col·laborar amb el 
partit, que voldria fer coses de campanya. Li dic que 
la qüestió està molt difícil, tal i tal... Comencem a par-
lar de qüestions personals i tal, i llavors em diu que 
coneix en un avió el senyor Jordi Pujol Ferrusola, que, 
a més, ella li diu que és del PP, que ell li diu que tal, 
que tal... Una cosa curiosa, perquè ella és del PP, ell 
és de Convergència, i, bé, explica una sèrie d’anècdo-
tes curioses en aquell moment. I jo me n’assabento en 

aquell moment que ha estat parella del senyor Pujol 
Ferrusola, en aquell moment, en aquell despatx.

Llavors, que..., bé, que vol parlar amb mi, que vol que 
parlem, que sap moltes coses, que a més vol que par-
lem de temes personals, que tal i tal i jo li dic: «mira, 
jo no tinc temps», que és el que li he dit, no tinc temps; 
no sé si la trasllado a algú del despatx, al meu cap de 
gabinet o a algú de d’allò..., en aquell moment no puc 
perquè tancàvem llistes o no sé què fèiem, i queden 
després per al dinar..., i quedo després per al dinar. Es 
produeix el dinar, i jo en el dinar li demano, si us plau, 
si de les dades que ella em dóna puc prendre nota. Em 
fa amb l’assentiment que sí, demano un bolígraf, que 
crec que consta en la gravació, i escric i empleno qua-
tre fulls amb totes les dades que aproximadament em 
dóna, perquè em diu moltes coses, totes, algunes des-
prés ni m’entenc gairebé la lletra del que dic, però vaig 
ho empleno. I a partir d’aquí parlem de coses tant per-
sonals com no personals, com d’això i d’allò altre, i li 
pregunto tot un seguit de coses. Això crec que és el 
que he dit, i crec que li demano si em pot enviar o tar-
getes o les adreces, o si no són targetes, les adreces, 
els noms complets, les empreses, és a dir, que em do-
ni una informació més exhaustiva del que m’ha donat. 
Crec que és això el que he dit.

Meritxell Borràs i Solé

I no té més contacte, amb la senyora...?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No. Jo la veig aquesta vegada. La veig la vegada que ve 
al despatx. La veig la vegada del dinar. No sé si tinc..., 
perquè havíem quedat per anar a dinar, o per alguna 
cosa d’aquestes, o per anar al Nuba o per no sé què però 
no quedem, no crec que quedem cap vegada. I..., no sé 
si ve alguna vegada a saludar al partit, però crec que..., 
no la recordo, molt vagament..., crec que no. Si ve no 
sé si ve a saludar alguna vegada, però crec que no... 
I la veig ja quan es produeix la publicació de la conver-
sa famosa, i llavors sí que quedem per parlar amb els 
advocats, perquè jo li trasllado que jo exerciré accions 
contra aquesta publicació. I ens veiem llavors el dia fa-
mós que surten les fotografies als mitjans de comunica-
ció, per anar a declarar la testifical; per anar a declarar 
la testifical de la demanda civil que jo interposo.

Meritxell Borràs i Solé

Hi ha un conjunt d’SMS entre vostè i la senyora Ál-
varez.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí, això sí, però no ens veiem. Sí.

Meritxell Borràs i Solé

Un de curiós, que també li diu: «Aguanta, Alícia.»

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

«Aguanta, Alícia»?
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Meritxell Borràs i Solé

Alícia, no: Álvarez. «Aguanta.»

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Ah...

Meritxell Borràs i Solé

Sí, però vostè...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí...

Meritxell Borràs i Solé

Però, que ho veu tot tan fàcil i no va denunciar perquè, 
doncs, no hi havien proves, etcètera. Per què no ve al 
Parlament a informar-ne quan toca?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Al Parlament, a informar d’un dinar?

Meritxell Borràs i Solé

Se li demana, a la CAI.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Ah, ah; d’acord, d’acord. Em pensava que deia... Ho he 
explicat. Ho he explicat amb l’informe. Si vol li ho tor-
no a llegir.

Meritxell Borràs i Solé

Sí, però és que és incongruent, perquè vostès han de-
manat a múltiples diputats que vinguin, amb els ma-
teixos motius que vostè, i llavors vostè demana que 
vinguin altres diputats, alguns de Convergència i 
Unió, altres del Partit Socialista, altres d’Esquerra Re-
publicana. Ells, sí que troba correcte que vinguin, i en 
canvi vostè no ha de venir. Una mica incongruent, no? 
Vostè no ha de venir, i els altres que vinguin.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, és que nosaltres demanem aquest informe quan 
se’m demana només a mi. Nosaltres demanem que 
vinguin els altres quan s’aprova només aquesta com-
pareixença i no es demanen les altres, és quan nosal-
tres demanem l’informe de per què només haig de ve-
nir jo i no es demana als altres.

Meritxell Borràs i Solé

No l’informe, no, les compareixences. Vostè les matei-
xes compareixences per als altres que per a vostè. Els 
altres sí i vostè no.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, no...

Meritxell Borràs i Solé

Seguim. En el CD de La Camarga, vostè diu: «Jo m’ho 
apunto», certament, i també diu: «Oye, esta comida no 
la hemos tenido.» Per què se n’ha d’amagar?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Perquè és igual... No sé ni si ho dic. Doncs l’hem tingut 
perquè és prou important i es diuen coses prou impor-
tants.

(Remor de veus.)

Meritxell Borràs i Solé

Segurament perquè no se sàpiga que encobreix un 
possible delicte, no?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Que encobreix què? (Pausa.) No. L’he sentida perfec-
tament. Allà no hi ha encobriment de cap delicte per-
què, perdoni, el jutge ho arxiva.

Meritxell Borràs i Solé

Vostè no vol que se sàpiga que han fet aquell dinar. Hi 
ha un altre moment en què vostè diu... Li demana els 
telèfons del Jordi Pujol Ferrusola, i ella li diu que es-
tan desconnectats. I diu: «És igual, dóna-me’ls, igual-
ment.» I diu: «Perquè tu ja saps que aquests telèfons 
que estan desconnectats, encara que no estiguin en 
aquests moments, doncs, vigents, les informacions de 
les converses i els SMS hi són.» Per què vol vostè els 
telèfons del senyor Jordi Pujol Ferrusola si a l’hora de 
la veritat, doncs, no hi pot contactar. Per què els volia?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Doncs no ho sé. En aquells moments els demanava per 
curiositat...

Meritxell Borràs i Solé

Per curiositat o per passar-lo als seus fiscals amics o 
als seus policies amics?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No tinc ni fiscals..., no tinc cap fiscal amic, com li he dit.

Meritxell Borràs i Solé

Vostè ho diu dues vegades: en la conversa. Diu, con-
cretament diu: «Mira, això ho hauries d’anar a portar a 
la fiscalia... y a quien concretamente conocemos de la 
fiscalía» –no a qualsevol–, «porque yo tengo un fiscal 
de confianza.» I, a més a més, quan hi ha el reportat-
ge del 9 de novembre, a Cuatro, quan diu que es pre-
sentarà una querella contra el president Mas davant de 
l’advocada del sindicat ultra Manos Limpias, la senyora 
Montse Suárez, vostè diu que «será asesorado» –lite-
ralment, diu–, «nos han dicho que no van a entregar las 
órdenes del fiscal, porque no van a dar todos los datos 

Fascicle segon
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de los colegios, y eso ya es delito, con lo cual, ya lo que 
está pasando de castaño oscuro..., y yo así lo que estoy 
asesorando». Vostè assessora els fiscals?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No... Nosaltres assessorem el Govern i la Delegació del 
Govern del que creiem que són actes delictius. Nosal-
tres assessorem de tot, com li arriba... Nosaltres, tots els 
informes que tenim als nostres municipis, dels col·legis 
que puguin ser utilitzats per a actes de farses democrà-
tiques, com és posar urnes de cartró que són il·legals, 
passem, i així ho vam organitzar a tots els col·legis, vam 
passar la informació a la Delegació del Govern, com ha 
de ser, i la Delegació del Govern ho enviava al Govern 
d’Espanya.

Meritxell Borràs i Solé

Per tres vegades vostè diu que té un fiscal amic. Digui 
qui és aquest nom.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, jo ja li ho he dit: els fiscals..., el fiscal que pugui 
tenir és la persona que pugui ajudar a una persona que 
se sent atemorida i que pugui estar maltractada. Jo no 
tinc... I pot preguntar a qualsevol dels fiscals d’Espa-
nya i de Catalunya.

Meritxell Borràs i Solé

Li ho podem preguntar a vostè, perquè ha sortit gra-
vada, no només en el CD de La Camarga, sinó també 
per televisió. Escolti’m, no es desmenteixi vostè ma-
teixa: qui són els fiscals amics?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Per televisió, quina televisió...?

Meritxell Borràs i Solé

En un vídeo, i vostè ho sap perfectament.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Ah, sí?

Meritxell Borràs i Solé

Al reportatge a Cuatro.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Quin vídeo? El té, vostè? (Pausa.) El té, vostè?

Meritxell Borràs i Solé

Evidentment, li ho he transcrit.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí, el té? Li ho llegeixo?

Meritxell Borràs i Solé

Li ho he llegit jo.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Li llegeixo jo l’altre. El vídeo que va fer servir el senyor 
Artur Mas. (Pausa.) Miri: vídeo del programa d’Ana 
Rosa Quintana. Minut 1,8,58. Alícia Sánchez-Cama-
cho: «No solo creo que se va a presentar finalmente la 
querella, sino que está prácticamente ultimada.»

Meritxell Borràs i Solé

Respongui a les seves paraules. Al vídeo de Cuatro, on 
diu que vostè tenia un fiscal amic. Respongui a les se-
ves paraules, en la gravació, quan concretament, en el 
minut..., en el minut..., perdoni, en el minut final, vos-
tè diu: «Porque yo tengo un fiscal de confianza (veus 
de fons)..., que le está llevando todo este tema de lo 
otro...»

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Perdoni, senyora Borràs, perdoni un moment. Senyor 
Santi Rodríguez...

Meritxell Borràs i Solé

«...de lo otro..., del Palau.»

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

...parlava amb el lletrat (veus de fons), d’una qüestió de 
d’allò..., i no estava al cas en aquell moment, per tant, 
deixi de fer gestos... (Veus de fons.) D’acord. Tots tin-
dran el seu torn, com han tingut, i fins ara... (Veus de 
fons.) Molt bé. Doncs en aquest moment..., en aquest 
moment, com que parlava amb el lletrat, jo no he po-
gut veure-ho, això, senyor Santi Rodríguez. (Veus 
de fons.) D’acord –d’acord. Però com que hi ha prou 
temps i la senyora Sánchez-Camacho té tot el temps 
del món per expressar-se, com s’ha vist...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No pateixi, no pateixi...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

No pateixi, no pateixi. (Veus de fons.) Vinga.

Meritxell Borràs i Solé

Un aclariment.... No, voldria fer un aclariment, senyor 
president, no, perquè consti i dallò. Escolti’m, jo li he 
demanat a la senyora Camacho –i per això l’he inter-
rompuda– sobre les seves declaracions, no sobre les 
declaracions del president Mas. I per tant, en aquest 
sentit, demano que m’aclareixi les dues afirmacions 
que fa a La Camarga, i també les declaracions que fa a 
Cuatro, i que són passades per aquest canal.
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El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Queda clar. Però com ha quedat palès abans, la senyo-
ra Sánchez-Camacho pot respondre el que cregui con-
venient.

Meritxell Borràs i Solé

Li demano que em digui quins són els fiscals amics. Si 
vol distreure’ns a tots, faci-ho, és el que intenta, però vo-
lem que ens digui qui són els seus fiscals amics.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, li ho contestava..., no es posi nerviosa, senyora 
Borràs. Li contestava. (Veus de fons.) No, no, si li ho 
contestava, el que passa és que com que es posa ner-
viosa, li ho torno a dir: no hi ha cap fiscal amic. Li ho 
torno a dir: cap ni un. Li ho torno a dir: la fiscalia, que 
és amb la gent que nosaltres confiem, perquè són gent 
objectiva i que treballen, com s’ha demostrat, per ga-
rantir que no es facin farses antidemocràtiques, és qui 
ha vetllat, com després s’ha demostrat, perquè aquí no 
es facin actuacions antidemocràtiques, ni en els col-
legis ni enlloc. I per això és el que es diu, el que es diu 
en aquest vídeo, i el que es diu en el vídeo de La Ca-
marga, i és per ajudar una persona que està atemorida 
i que es buscarà el que faci falta per ajudar-la. I el que 
jo li anava a afegir, amb aquesta teoria seva de la lle-
genda del vídeo, no és allò del senyor Mas, no pateixi.

I ara em toca el torn de rèplica a mi del que és la seva 
llegenda dels fiscals, és la que vostès utilitzen, també, 
per al tema dels fiscals, quan vostès utilitzen les meves 
declaracions dels fiscals, que és la que els serveixen 
per afegir aquesta de la Cuatro. Que vostès utilitzen 
el programa d’Ana Rosa Quintana, quan diuen que jo 
dic al minut 1, de les 8,58, Alícia Sánchez-Camacho: 
«No solo creo que se vaya a presentar finalmente, si-
no que la querella está prácticamente ultimada.» I dic: 
«Lo que ocurrió el domingo en Cataluña es una farsa 
sin consecuencias legales, pero desde luego se traspa-
só una línea roja.» I dic: «La querella tiene bases sóli-
das.» Vostès, després d’això..., agafa el senyor Artur 
Mas, i diu: «Celebro que almenys avui» –en base a 
tota aquesta seva teoria dels fiscals de La Camarga i 
del Cuatro i tot això, diu–, «celebro que avui, senyora 
Camacho» –el dia 12, després de dir això–, «vostè ha-
gi parlat en nom de la fiscalia, dient-nos només el que 
faria, perquè pràcticament estem acostumats que vos-
tè parli en nom de la fiscalia. Abans parla la senyora 
Sánchez-Camacho, i diu el que farà la fiscalia, ho farà 
en aquest moment. Vostè fa un gran servei de l’Estat.» 
Això és el que diuen vostès, però s’obliden de la mei-
tat, com sempre. I és que jo afegeixo en aquestes de-
claracions que el que he dit ho ha dit un teletip que va 
sortir ahir a la fiscalia, d’EFE, fent referència a la soli-
desa jurídica d’allò a què jo m’he referit.

I els afegeixo, perquè ho tinguin tots, que és el tele-
tip d’hores abans, que diu: «La Fiscalía Superior de 
Cataluña ultima una querella que podría ser presen-
tada en las próximas horas delante del Tribunal Su-
perior de Justicia. Las bases de la querella son jurí-
dicamente muy sólidas.» Es demana la rectificació a 

RAC1, RAC1 rectifica, i diu: «Les paraules de la se-
nyora Sánchez-Camacho estaven basades en un tele-
tip, a Tele 5.» Vostès, que tant els agrada la fiscalia 
i la teoria de la fiscalia, i busquen tantes coses de la 
fiscalia, segueixen dient, el senyor Artur Mas, després 
de dues setmanes, que jo sóc la portaveu de la fiscalia. 
El senyor Turull ho diu el dia 21, i vostè ho diu avui. 
Per tant, l’invent de la llegenda de la fiscalia, la vagin 
a buscar en un altre lloc, perquè aquí no la trobaran.

Meritxell Borràs i Solé

No ho diem nosaltres, li prenem les seves paraules. 
I vostè segurament per això diu que «esta comida no 
la hemos tenido», perquè se sap gravada, i sap perfec-
tament que diu coses massa grosses.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Està gravada?

Meritxell Borràs i Solé

A partir d’aquí...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

I per això ho hauria dit?

Meritxell Borràs i Solé

Ja en parlarem, d’això.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

O sigui, la gravo i llavors dic que no estava..., que no 
l’hem tinguda. És collonut, eh? (L’oradora riu.) És co-
llonut...

Meritxell Borràs i Solé

La cinta era per a vostè, senyora Camacho!

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

¡Es de rizo!

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Respectem els torns, si us plau. Respectem els torns.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

¡Es de rizo rizado, vamos!

Meritxell Borràs i Solé

És que la cinta era per a vostè, per això es pensava que 
no sortiria.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Per a mi? Ha! Sí...
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Meritxell Borràs i Solé

Bé. En un altre moment de la conversa, vostè parla que 
té uns policies, uns policies de contacte, de la seva èpo-
ca en què vostè portava tot el tema d’Interior, i que, per 
tant, en aquest sentit eren unes persones que li passa-
ven informacions abans que se sabessin les coses i que 
vostè informava Rajoy, i que també informava altra 
gent, «porque yo tenía la información, tenía muy bue-
nos contactos...», però eren «policías próximos a noso-
tros». Qui són aquests contactes?, digui’n els noms.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No li’n penso dir els noms, com per exemple tenen 
moltes fonts periodístiques o d’altres fonts, periodistes 
judicials o periodistes que estan en els jutjats, i jo he 
estat de portaveu d’Interior i, per tant, tinc contactes 
amb molta gent, i són molta gent que han estat perma-
nentment treballant amb nosaltres, des de sindicats a 
serveis penitenciaris i sindicats policials.

Meritxell Borràs i Solé

És que vostè diu que aquestes informacions les fa ser-
vir per filtrar-les a la premsa. Per tant, aquests policies 
actuen més com a agents de partit que de policies, no? 
Hauríem de saber quins són aquests noms.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

És que els policies poden estar jubilats, i per tant..., es-
colti’m, hi ha molta gent que treballa, hi ha molta gent 
que parla amb molta gent. Vostès parlen amb molta 
gent. Doncs nosaltres també! Li recordo que el seu ex-
president de grup parlamentari va dir aquí que parla-
va amb molta gent, i que li arribava molta gent. I va 
dir que donava els dossiers a altres persones, fins i tot 
dossiers de líders del meu grup parlamentari. Recordo 
que li va dir que... Ah!, per cert, aquesta persona del 
grup parlamentari també havia estat gravada. Quina 
casualitat! Aquí graven a tots els del Partit Popular, 
i no ho sabia. I jo em vaig assabentar que havia estat 
gravat quan li havien donat aquest dossier. A mi el se-
nyor Oriol Pujol Ferrusola no em va dir que li havia 
donat aquest dossier gravat. (Veus de fons.) També, eh? 
És casualitat. (Veus de fons.) Perdoni, que encara par-
lo... Doncs, també estava gravat. Jo no ho sabia. I l’hi 
va donar al senyor del meu partit, el seu president de 
grup parlamentari. D’on havia sortit aquesta font? Ens 
la pot dir, vostè? Me la pot dir, a mi, d’on sortia? Podia 
haver estat filtrada a la premsa?

Meritxell Borràs i Solé

És vostè qui ha de contestar...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, perdoni –perdoni–, encara parlo jo. Perdoni.

Meritxell Borràs i Solé

Em pregunta...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, no li he preguntat. Era una frase a l’aire. Aquí 
qui està sent preguntada sóc jo. Doncs, el seu president 
també la va dir, i també va dir que la hi deien. Doncs es-
colti’m, si la hi deien, a mi també me deien moltes coses.

Meritxell Borràs i Solé

Però vostè diu que passa la informació a El Mundo, que 
filtra aquestes informacions i segurament fa anar ma-
lament les accions policials. Aquest és un tema dife-
rent. Vostè actua com una corretja més d’aquestes cla-
vegueres de l’Estat, d’aquestes persones que li passen 
una informació, una informació perquè surti en una 
premsa, i per tant, en aquest sentit, segurament mal-
metre moltes de les accions que s’han de dur a terme.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Això ho diu vostè d’una conversa que jo no sé si ha 
estat manipulada o no, perquè li reitero, del contingut 
d’aquesta conversa, que no està... (Veus de fons.) Em 
deixa parlar? (Veus de fons.) Però anava a fer-ho.

Com que es precipita, anava a fer-ho... Anava a fer-ho.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Vinga, acabem-ho bé. Senyora Sánchez-Camacho, si 
us plau. 

Oriol Amorós i March

Per qüestió d’ordre...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Senyor Amorós, primer demani’m la paraula si vol de-
manar qüestió d’ordre, no agafi el micro directament. 
Bé, digui’m, senyor Amorós.

Oriol Amorós i March

No, és que ja van quatre vegades que la senyora Ca-
macho recrimina als diputats els gestos que fan, quan 
són absolutament normals.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

D’acord, portem...

Oriol Amorós i March

Ja sé que la seva ideologia és molt autoritària, però, 
escolti... (Forta remor de veus.)

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Portem tres hores i mitja i s’ha de respectar... Senyor 
Amorós, portem tres hores i mitja de compareixença 
i és lògic que tothom estigui una mica cansat i, per 
tant, el que demanaria és que acabessin respectant els 
torns, tal com hem fet des del principi. Si us plau, se-
nyora Sánchez-Camacho.
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Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, senyor president. Però jo també de-
manaria que comentaris com aquests no es permetes-
sin i que quan jo tingués l’ús de la paraula, doncs, si 
vull parlar que no me l’anessin a retirar, com semblava 
que anaven a fer. Per tant, també li demanaria, senyor 
president, que em donés l’empara per quan jo volgués 
contestar.

Doncs, el que li anava a dir és que aquesta conversa, 
com les que li he fet constar que han estat manipula-
des i editades, i consten sota notari que han estat ma-
nipulades i editades per internet, moltes, fins i tot via 
escrita amb rumors que s’han fet córrer –amb rumors 
que s’han fet córrer, no sabem de qui ni de com, de 
coses que ni s’han dit, escolti’m, permeti’m que jo no 
hagi de contestar sobre aquestes coses perquè l’única 
conversa real del que jo he dit està als jutjats, que és 
sobre l’única que jo he de contestar. Jo sobre el que 
s’hagi pogut incorporar o no, editat o no, en una con-
versa que hagi pogut estar manipulada, permeti’m, 
però aquesta no garanteix els drets constitucionals a 
ningú, eh?, perquè aquesta conversa no sabem d’on 
ha sortit, no sabem qui l’ha enviat, no sabem com ha 
pogut estar editada... I si vostè això ho considera una 
prova fefaent, escolti, no sabem si ve d’un «mantero» 
o d’on ve, perquè com que l’han enviat per l’aire i ha 
vingut anònima. Perdoni’m que li digui, però jo a vos-
tè li recomano que llegeixi algunes de les converses 
que estan transcrites que no tenen res a veure amb  
el que vostès han llegit. I li recomano que vegi el que 
uns jutges des d’uns servidors nord-americans han 
tallat respostes i converses que la policia judicial va 
confrontar amb la conversa real, que és la que està so-
ta la custòdia judicial.

Meritxell Borràs i Solé

Conversa real que vostè dóna per bona davant del jut-
jat perquè l’escolta, la vol escoltar...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, jo no l’escolto...

Meritxell Borràs i Solé

I tant!, vostè demana escoltar-la per saber si no s’ha 
dit la veritat.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, perdoni, perdoni, president...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Endavant, endavant...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Perdoni, això que acaba de dir la senyora Meritxell 
Borràs és incert, jo demano la meva testifical escol-
tar-la perquè com que es produeixen rumors que vul-
neren la meva defensa, i no se m’autoritza a escoltar-la, 

no la puc escoltar. Jo aquesta conversa no l’he escoltat, 
per tant, això que vostè ha dit és fals, jo no he tingut 
dret a escoltar-la, no se’m va autoritzar escoltar-la i no 
l’he escoltat en cap moment.

Meritxell Borràs i Solé

Bé, doncs, vostè dóna per bones les parts que li inte-
ressen d’aquesta conversa, és vostè, sí, (veus de fons) 
és vostè la responsable, i vostè així ho diu, de múlti-
ples filtracions. Podríem dir, doncs, que vostè segura-
ment és la responsable de les filtracions dels informes 
fantasmes que han aparegut.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

És una acusació molt greu que acaba de fer vostè...

Meritxell Borràs i Solé

Li ho pregunto.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, jo no sóc responsable de cap ni una d’aquestes 
filtracions, és una acusació molt greu que acaba de fer 
vostè i que no li permeto ni li accepto.

Meritxell Borràs i Solé

Vostè va ordenar a través del senyor Zaragoza la gra-
vació de La Camarga, hi ha persones que així ho afir-
men, des del senyor Borreguero, que és qui porta el 
centre perquè es pugui gravar, el senyor Marco, la se-
nyora Villena, i avui mateix la senyora Maite Francés 
ho deia a través de les preguntes en aquesta trobada 
que vostès feien, no? Li pregunta, s’ha deixat una cosa 
la senyora Vallet, que deia, que li pregunta pel Pepe i 
diu: «Pepe es muy buen hombre y si lo hizo él seguro 
que lo hizo por alguna buena razón.» Vostè creu que 
ho va fer ell, doncs?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Jo no crec en absolut que pogués fer-ho ningú que po-
gués estar pròxim a mi, i, per tant, el que digui aques-
ta persona o qualsevol altra és la seva paraula contra 
la de qualsevol altra. Jo no crec que ningú ho pogués 
fer pròxim a mi. I li ho reitero, a mi ningú, ni del Par-
tit Socialista, ni del Partit Popular, ni de Convergència 
i Unió, ni d’Esquerra Republicana, ni de la CUP, ni 
cap persona em va demanar gravar a ningú a través de 
l’empresa Método 3. Li ho dic ara, li ho diré demà i li 
ho diré fins que em mori!

Meritxell Borràs i Solé 

Així el senyor Borreguero, el senyor Marco, la senyo-
ra Villena, tots menteixen?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Això els ho pregunta vostè, vostè prefereix que men-
teixi jo, clar, li agrado més jo.
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Meritxell Borràs i Solé

Li pregunto si vostè opina que ells menteixen. Tots 
menteixen menys vostè?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, jo li contesto el que vull contestar, és que a vostè li 
agrada que menteixi més jo. Què vol que li digui!

Meritxell Borràs i Solé 

Doncs, escolti, el normal seria que vostès els denunciés, 
no?, perquè l’estan acusant d’una cosa greu, i, en canvi, 
vostè, aquí, no els denuncia.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Jo..., miri, el circ mediàtic aquest fa molt de temps que 
ja s’ha acabat, eh?

Meritxell Borràs i Solé

Circ mediàtic, que vostè diu que és víctima d’un espio-
natge, que va ser gravada sense el seu consentiment i 
que van cometre un delicte contra la seva intimitat. De 
fet, vostè denuncia, com ens ho ha explicat, via civil; 
via penal, el Partit Popular. Vull recordar-li que vostè 
és presidenta del Partit Popular, no és una senyora que 
passa per allà, és la presidenta del Partit Popular i, per 
tant, hi deu estar d’acord en el moment en què el Partit 
Popular ho fa via penal.

Escoti, si vostè volia anar fins al final, perquè ho diu 
moltíssimes vegades, si volia anar fins al final perquè 
la gravació era il·legal, segons el seu punt de vista, per 
què fan un pacte de silenci i deixa sense que se sàpiga 
la veritat de què hi ha darrere de tot això?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Algunes de les persones que vostè ha dit, incloses tant 
la senyora Álvarez com algunes de les persones de 
Método 3, li recordo que signen –signen– l’assenti-
ment judicial. Jo no sé quin respecte els mereix la jus-
tícia, no sé quin respecte, la senyora Francés no sé si 
passava per allà en tot això, o si treballava a Método 3, 
no tinc ni idea perquè aquí s’ha apuntat molta gent, ni 
m’interessa, entén...? Però aquestes persones que vos-
tè diu no sé el respecte que li tenen a la justícia, però 
signen, eh?, davant de la justícia del que són respon-
sables. Per tant, si signen davant de la justícia del que 
són responsables, ells han signat, eh?, el que han fet 
i el que han assumit. Que ara en vulgui dir una altra 
cosa és el seu problema, pregunti-li a ells, eh?, però 
jo el que he signat –el que he signat– i el que han sig-
nat ells, i el que han ratificat dos jutges –dos jutges–, 
és més, un jutge i una audiència provincial són coses 
molt serioses.

Ara, si algú aquí –si algú aquí– no té respecte a la justí-
cia i el que volen és després venir a dir coses totalment 
diferents, escolti, jo sí crec en l’estat de dret, eh? Per 
tant, vostè em pregunta a mi com a responsable políti-
ca i com a persona que creu en l’estat de dret. Vostè em 
diu: «no els denuncia?» Escolti, aquestes persones ac-

tuen en contra dels seus propis fets jurídics, eh?, i quan 
tingui vostè aquí asseguda la senyora Álvarez i algunes 
d’aquestes persones, ells han signat el que han signat i 
ningú els ha obligat a signar-ho, eh? Per tant, sàpiguen 
molt bé el que han fet, perquè si ho han fet tenen unes 
conseqüències jurídiques, que és el que vostè els hauria 
de preguntar. Per què signen unes coses i després en di-
uen unes altres?, perquè jo no ho he fet. No he acabat 
–no he acabat–, és perquè després el senyor Amorós no 
em renyi, però és que no he acabat. Primera cosa.

Segona cosa. Jo tinc la responsabilitat política que tinc, 
evidentment, jo no he fet cap pacte de silenci, aquí s’ha 
produït un assentiment judicial que està ratificat des-
prés que la mateixa fiscalia reconegués que hi ha dos 
sentències judicials, els agradi o no els agradi a vostès, 
que ho han ratificat tres membres de l’Audiència Pro-
vincial, que es reconeix la gravació il·lícita, que es re-
coneix, està aquí –aquí–, escolti’m, que està aquí per si 
la vol veure, que està aquí, interlocutòria de l’Audièn-
cia Provincial, escolti’m, aquí, Audiència Provincial, 
la segona sentència, que és que sinó volen acceptar 
Convergència i Unió...

Meritxell Borràs i Solé

Acceptar una culpa in vigilando...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

M’interromp? Senyor president, és que jo, de veritat, 
és clar...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Ha acceptat el fet que és pregunta/resposta, hi ha ha-
gut algun altre intervinent amb qui també ha passat.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Bé, senyor president...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

En tot cas, tenim temps tots per intervenir...

Meritxell Borràs i Solé

Està molt nerviosa, senyora Camacho.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No!, jo gens ni mica! 

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Senyora Borràs, deixi que respongui la senyora Cama-
cho, si us plau.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

La que sembla que ho està és vostè, que s’empatolla 
abans, però és que, escolti, li ho ensenyo, jo ho entenc, 
senyora Borràs, si no li surt bé jo ho entenc, però és 
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que li ensenyo la sentència. És que clar, ja sé que les sen-
tències no li agraden, que li agraden els seus paperets, i 
el que diu el senyor Marco i el que diuen els altres, però 
és que la sentència està aquí, i a mi em mereixen molt 
més respecte els tres magistrats de la sentència que no 
pas el que li diuen, i em mereix molt més..., el que aques-
tes persones han dit en sentències judicials, m’entén? Si 
vostè vol seguir, perquè a més es refereix a mi, segueixi 
pel camí que segueixi, però és que són dues sentències 
judicials.

Meritxell Borràs i Solé

En què s’accepta una culpa in vigilando, ho repeteixo, 
no una gravació il·legal.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, li he llegit abans al senyor Carrizosa, gravació 
il·legal. Sí, home, sí –sí, home, sí. Li he llegit a ell i si 
vol li ho torno a llegir, però el senyor Carrizosa ja ha 
dit que no calia que li ho llegís i li he llegit, pàgina 26, 
de la primera sentència. Si vol li ho torno a llegir.

Meritxell Borràs i Solé

En aquest sentit, la senyora Dolors Montserrat va ma-
nifestar que era intolerable i va dir que no es podia 
quedar amb unes simples disculpes que, de fet, és el 
perdó que li han ofert i en canvi vostè, doncs, ha vol-
gut que la gent, que la gent no pugui saber quina és la 
veritat a darrere, doncs, del cas Camarga. Vostè dirà 
el que vulgui, però ha tancat tots aquests temes.

Per altra banda, i ja per acabar, però molt resumida-
ment. Escolti, el jutge de l’Audiència Nacional va con-
cloure el passat dilluns 23 de març que s’havia acre-
ditat una caixa B durant divuit anys al Partit Popular, 
vostè cobra també del seu partit a més del sou com 
a senadora, de diputada del Partit Popular, del Parla-
ment de Catalunya, dels triennis del Ministeri de Tre-
ball, i vostè passa a cobrar del Partit Popular de 35.000 
euros, l’any 2009, a l’any 2011, 113.000, a part, dels 
vuitanta i escaig que rep per part del Senat i del Parla-
ment. Escolti’m, com és que vostè en la seva declara-
ció de béns i rendes de diputats i senadors, això no ho 
fa constar?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Perdoni, perdoni, que no ho he sentit, perdoni...

Meritxell Borràs i Solé

Sí... Com és que no fa constar aquests ingressos en la 
seva declaració de béns i rendes de diputats i sena-
dors?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí, jo faig constar a la meva declaració de senadors 
tots els meus béns, absolutament tots perquè està a la 
meva declaració de la renda acompanyada en la decla-
ració de senadors, tots. I jo he tingut des del primer 
meu càrrec, que em vaig incorporar l’any 1999 i sóc 

diputada des del 1999, tinc el primer càrrec de pre-
sidenta provincial de Girona des del 1999, no he co-
brat mai per cap càrrec ni com a presidenta del partit 
de Girona, ni com a portaveu, mai he cobrat, sempre 
he cobrat com a diputada. L’única vegada que cobro 
com a presidenta del Partit Popular de Catalunya és 
ara, que és l’únic càrrec que es cobra, sempre han co-
brat tots els presidents de Catalunya: el senyor Piqué, 
el senyor Fernández, el senyor Sirera, sempre han co-
brat, i és l’única vegada que cobro, ja li ho dic, des que 
vaig començar tots els càrrecs: presidenta provincial, 
portaveu de Catalunya, tots, mai he estat remunerada. 
És més, en aquest cas jo ostento el càrrec de presiden-
ta del Comitè Electoral Nacional, que també es cobra 
i que jo vaig renunciar a cobrar. Vull recordar que el 
senyor Arias Cañete cobrava cinc mil euros, jo vaig 
renunciar a cobrar-los i, per tant, només cobro el de 
presidenta del Partit Popular de Catalunya; vaig re-
nunciar a l’altre que també em corresponia i no el vaig 
cobrar, i està declarat. No sé quin error hi pot haver, 
però està declarat tant al Senat com al Parlament, per 
tant, si hi ha algun error el rectificarem però està de-
clarat, perquè està a la meva renda, còpia de la meva 
renda, i està tot declarat en renda, al Parlament i està 
a la renda, a més, aquí al Parlament de Catalunya. Per 
tant, consten en renda tots els meus ingressos.

Meritxell Borràs i Solé

Doncs, miri, els seus propis papers. Quan vostè fa al Se-
nat, doncs, manifesta que només té ingressos del Parla-
ment de Catalunya de 82.000 euros, això l’any 2011, i 
també això mateix ho posa l’any 2011 que hi ha una mo-
dificació perquè és nomenada senadora per aquesta ma-
teixa cambra.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Doncs, no, no, miri els de l’any 2014, que estan tots i es- 
tan bé, i estan corregits, i miri els de l’any 2013 que  
estan tots, i, a més, miri la declaració de la renda que es-
tà aquí anualment i hi està tot posat.

Meritxell Borràs i Solé

Casualment quan surten les coses al diari, oi?

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

No, no, estan tots els anys, perquè a més aquí l’audi-
tor, el senyor David, estan tots demanats i es demana 
la renda anualment. Per tant, no sigui tan malpensa-
da que no surt als diaris, està tot aquí. I, a més, miri, 
el senyor David Fernàndez s’encarregava cada dia al 
Parlament de Catalunya de dir el que jo cobrava, di-
àriament, no sé si se’n recorden vostès, però jo me’n 
recordo –és veritat, senyora Vallet?–, ho deia cada dia. 
Per tant, no busqui on no n’hi ha, senyora Batet..., per-
què d’on no n’hi ha no en raja.

Meritxell Borràs i Solé

Sí que n’hi ha, com a mínim vostè ho reconeixia, un 
error, casualment, els diners que li donaven per part 
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del seu partit, el Partit Popular. Potser tenia por també 
que vinguessin d’aquesta caixa B.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

De quina caixa B? Perdoni, perdoni, el que no li ad-
meto són insults i infàmies, com va fer el senyor Tu-
rull aquí el dia que estava tan nerviós pel tema del se-
nyor Pujol. Li ho recordo –li ho recordo–, vostès com 
no saben com atacar i no tenen arguments, i avui n’ha 
tingut molt pocs, senyora Meritxell Borràs, molt pocs 
–molt pocs–, poquíssims...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

No, no... Acabi, senyora Sánchez-Camacho. Senyora 
Borràs, vostè ja ha acabat.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Vostè ja ha acabat, oi? Perfecte. Doncs, n’ha tingut molt 
pocs. El que no li permeto son infàmies. El senyor Tu-
rull va dir aquí, va arribar a dir que havíem arribat 
a cobrar sobres que no estava ni a internet –ni a in-
ternet. És que no saben ni com inventar-se-les, ja no 
saben com inventar-se-les, i ara vostè ve aquí amb 
aquestes «tonteries». Miri, senyora Borràs, m’espera-
va una mica del seu..., però, la veritat, molt fluix, eh? 
Molt fluix, poc consistent i molt poca cosa.

Moltíssimes gràcies.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Bé, portem quatre hores, jo els agrairia que, si no és 
que tenen una intervenció d’aquestes decisives, ho do-
néssim per tancat perquè portem quatre hores i tothom 
ha tingut l’oportunitat d’expressar-se. Si ningú m’ho 
demana... (Pausa.) Sí? Una breu intervenció, que les 
acumularem, en tot cas –«breu» vol dir breu–, i la se-
nyora Sánchez-Camacho que pugui finalment respon-
dre. Senyor Amorós.

Oriol Amorós i March

Bé, jo hi han tres contradiccions flagrants que voldria 
subratllar. La senyora Camacho era coneixedora d’un 
delicte, no va fer res i s’escuda en les excuses de «no hi 
havia noms concrets». No sé si el nom i dos cognoms, 
com Jordi Pujol Ferrusola, li sembla un nom concret. 
«No tenia dades concretes.» Perdoni, però la senyo-
ra Victoria Álvarez li va dir: «Li dono uns números 
de telèfon perquè faci unes escoltes.» I vostè diu: «Sí, 
en prenc nota.» Uns números de telèfons per fer unes 
escoltes. No sé com vostè ho fa perquè es facin escol-
tes de telèfon, però, en tot cas, aquesta és la conversa 
que vostès tenen, clara i a més a més transcrita, eh?, i 
transcrita en més d’una font. 

En fi, perdoni..., tenia dades concretes, tenia noms 
concrets, no va anar a declarar.

Fa servir com a gran argument que es va arxivar una 
primera causa. Perdoni, eh?, però la causa que està 
oberta al Jutjat Central d’Instrucció número 5 de Ma-
drid que acusa el senyor Jordi Pujol Ferrusola i la se-

nyora Mercè Gironès per presumptes delictes, entre 
d’altres, doncs, l’evasió de capitals, etcètera, en aques-
ta causa a la senyora Victòria Álvarez se la fa compa-
rèixer com a testimoni per les informacions que tenen 
a veure amb la seva conversa. Per tant, vostè aquí ha 
vingut a dir: «No, no, aquesta conversa era tan poc im-
portant que no ha instruït cap causa...» Hi ha una cau-
sa oberta, senyora Sánchez-Camacho. Però que ens 
pren per «tontos»? (Pausa.) Home, ho sembla, eh? –ho 
sembla. Que vostè digui que aquestes informacions no 
han servit per obrir cap causa judicial i que estan tan-
cades, perdoni, però es contradiu amb el que ens diu 
cada setmana el senyor Santi Rodríguez. S’hi contra-
diu absolutament. (Remor de veus.) No, no... Demano 
que es continguin les files de claca que han vingut, 
eh?, que es continguin una miqueta. (Remor de veus.)

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Si us plau...

Oriol Amorós i March

I tercer gran argument, en el tema Método 3, de qui 
ho ha fet i qui no ho ha fet. Vostè va dir que arriba-
ria fins al final –vostè va dir que arribaria fins al fi-
nal. I avui ens ha vingut a dir aquí que no ha arribat 
fins al final. Ho ha dit vostè mateixa. Perquè vostè ma-
teixa ha dit: «La pregunta: “qui ho fa?” està resposta: 
Método 3. La pregunta: “qui ho difon?” és impossible 
de descobrir.» Per tant, ja renuncia a arribar al final 
a la pregunta «qui ho difon?». Però renuncia arribar 
al final de la pregunta important o sobre la que hi ha 
dubte, que és: «qui ho encarrega?». I ens fa creure vos-
tè que és del Partit Popular, el partit que ha presentat 
més propostes de reforma del Codi penal, per a endu-
riment del Codi penal, de la història dels partits de la 
democràcia espanyola..., ens diu: «No, això no ho vaig 
passar pel penal perquè em semblava que els tipus pe-
nals eren exagerats.» Home, revisi una miqueta totes 
les propostes que fa el seu partit, que cada setmana vol 
pujar el Codi penal un parell d’esglaons. Ens hem de 
creure que no va arribar al final perquè el Partit Po-
pular troba que el Codi penal és desproporcionat en 
això? Es deixa una pregunta que diu: «Aquesta és im-
possible de respondre», i l’altra, que ni se la pregunta, 
judicialment?

Perdoni, eh?, senyora Camacho, ha tingut moltes con-
tradiccions avui. La seva argumentació ha estat molt 
fluixa, molt feble.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Gràcies. Senyor Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, jo ja entenc que l’expectació que suscita la senyo-
ra Sánchez-Camacho..., que per això hàgim tornat a 
obrir un segon torn, cosa que no s’havia produït fins 
ara. (Remor de veus.) Però espero que ens expliqui 
abans que s’acabi..., perquè jo crec que ens té encu-
riosits a tots els membres d’aquesta comissió, i no ho 
ha fet. I també vostè havia acabat el seu torn. Per tant, 
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com que s’ha obert aquesta oportunitat... Vostè ha dit: 
«Home, aquest dinar de La Camarga es transformarà 
en no sé què.» Doncs, estem, allò, tots expectants, di-
putats i les persones que ens acompanyen, per saber 
què és el que ens ha de dir.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Sí; gràcies, president. Alguns, algunes persones del nos-
tre grup parlamentari, del nostre partit, estàvem con-
vençuts que avui això s’acabaria amb aquesta declara-
ció i amb aquesta intervenció que vostè ha tingut aquí 
explicant tot allò que vostè sap en relació amb aquest 
tema i amb molts d’altres temes, no? Molt em temo 
que després d’aquestes quatre hores això no hagi aca-
bat aquí, però no serà per culpa seva, serà perquè hi 
han diputats que el que pretenen és que vostè digui 
allò que a ells els agradaria sentir. I com que vostè no 
ho diu, no es queden satisfets. I com que no es que-
den satisfets, continuen remenant a veure si així es pot 
anar fent una mica més de mal.

I, en aquesta línia, una dada que m’he volgut apuntar 
també per a públic coneixement, no? El dimarts, que 
vam sentir una gravació –una gravació– del dinar de 
La Camarga; dic «una gravació» perquè desconec si 
era original o no, desconec també quin n’era l’origen, 
desconec també si el CD que va entregar el senyor Pu-
jol Ferrusola contenia efectivament el que vam sentir 
dimarts o contenia qualsevol altra cosa. Però sí dei-
xar constància que la data de creació de l’arxiu d’àu-
dio que vam escoltar dimarts no era del 7 de juliol del 
2010, sinó que era del 10 d’abril del 2013, eh? Una ma-
tisació important, senyor Amorós. Ja sé que a vostè ai-
xò no li interessa gaire, no?, però les realitats són així, 
no? (Remor de veus.)

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Si us plau...

Santi Rodríguez i Serra

Per si no fos poc que hi hagin diputats que vulguin que 
vostè digui allò que ells volen escoltar, avui ja hem 
arribat al súmmum de l’intervencionisme, i és que 
la seva satisfacció, o no, depèn del que els diputats 
d’aquesta comissió li autoritzem. Doncs, li diré una 
cosa, senyora Sánchez-Camacho, amb el permís de la 
senyora Vallet: aquest grup parlamentari està més que 
satisfet amb les explicacions que ha donat avui a la co-
missió –més que satisfet. I, per tant, per al nostre grup 
parlamentari, la cortina de fum que ha significat tot 
aquest «culebrot» està esvaïda. Haurem de continu-
ar vigilants per evitar que aquells que no els interessa 
que es deixi de parlar d’aquest tema continuïn utilit-
zant aquest tema com una cortina de fum.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Senyor Mena.

Joan Mena Arca

Sí; gràcies, president. Quatre coses, molt ràpidament. 
Senyora Camacho, primer de tot, ho tornem a cons-
tatar: vostè no ho va denunciar. Jo si vol li situo al-
gun exemple. Vostè sap que jo sóc regidor a l’Ajunta-
ment de Sabadell. Al nostre grup municipal va venir 
una informació sobre el que va ser alcalde de la ciutat, 
el senyor Manuel Bustos. Jo mateix vaig anar a po-
sar-ho en coneixement dels Mossos. Els Mossos ens 
van recomanar que anéssim a fiscalia per anunciar que 
teníem aquestes informacions. Sense cap prova, sense 
que la persona que ho va denunciar volgués testificar, 
el Grup Municipal d’Iniciativa i Esquerra Unida de 
l’Ajuntament de Sabadell va anar a la fiscalia a posar 
en coneixement del fiscal que hi havia aquesta situa-
ció. Per tant, senyora Camacho, si vostè hagués volgut, 
hauria denunciat aquesta situació.

Segon element. Té vostè raó quan diu que hi ha qui 
pretén fer de determinats aspectes una cortina de fum. 
Té vostè tota la raó. Però és que jo tinc la convicció 
que vostè també ha vingut aquí avui amb la seva prò-
pia cortina de fum. I la seva cortina de fum és, sem-
bla, aquest anunci que havia de fer avui que canviaria 
tota la situació de l’afer de La Camarga, que s’ha anat 
desinflant i que vostè, si és que no ho fa a partir d’ara, 
doncs, ens deixarà sense aquesta informació.

Tercer element. Constatem també que vostè i la se-
nyora María Victoria Álvarez van perdonar l’agència 
Método 3, perquè vostès van arxivar..., es va arxivar 
el cas mitjançant el dissentiment amb perdó de tots 
aquells a qui afecta. Per tant, no es justificava la con-
tinuació del procés i es posava de manifest el perdó 
de qui estava ofès. Per tant, senyora Camacho, no po-
drem saber mai qui va encarregar la gravació de La 
Camarga i no ho podrem saber mai perquè vostè no 
vol que ho sapiguem.

Per tant, l’última pregunta que jo li faria, senyora Sán-
chez-Camacho, és si vostè pensa que va ser el senyor 
Zaragoza, si sap que va ser el senyor Zaragoza, si vostè 
era coneixedora d’aquella gravació que es gravava en 
aquell moment però pensava que tenia tota la situació 
controlada i, per tant, per quin motiu vostè no vol que 
se sàpiga que va ser el senyor Zaragoza qui va encarre-
gar aquella gravació.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Senyor Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Muy brevemente. De su comparecencia, señora Ca-
macho, no nos hemos acabado de enterar qué buscaba 
usted de esa reunión si no eran ventajas, conocimiento 
acerca de los adversarios políticos. Y luego, ya que no 
lo usó judicialmente, que eso es un hecho, queda la in-
triga de si lo utilizó políticamente, porque además en 
aquella época usted había pactado con Convergència 
i Unió, igual que lo hizo su partido en muchas otras 
ocasiones.

Segundo. ¿Por qué no se investigó a instancias suyas? 
¿Por qué usted nunca instó una investigación para co-
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nocer quién la espiaba? Esto no ha quedado claro. Nos 
ha leído usted las resoluciones, tal, pero lo cierto es 
que usted pactó no seguir con la vía penal, el otro se 
allanó, era una empresa –que usted misma lo ha leí-
do– en liquidación. Usted ese cobro ya sabía que no 
lo iba a ver nunca, porque además es jurista y lo sabe, 
que en una empresa de este tipo, en liquidación, usted 
nunca iba a cobrar. Entonces, nos queda la duda: si 
no iba a cobrar para qué pactó, qué interés tenía usted 
en matar los temas civiles y penal, y no saber nunca 
quién la había grabado. A nosotros nos parece todo 
la evidencia de la Cataluña y la España que ha ocul-
tado..., los partidos entre sí se han ocultado y se han 
cubierto las vergüenzas y han hecho pactos políticos 
subterráneos, sin que los ciudadanos se enteren.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Senyora Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, clar, nosaltres entenem que és obvi que avui no es 
tancarà. Si es volia tancar avui, el mínim que s’hauria 
d’haver fet, a part de donar molta informació judicial o 
en alguns aspectes tècnica, era respondre les preguntes 
que tenen interès. I les preguntes que tenen interès han 
quedat sense respondre. El que vol saber la gent és qui 
va ordenar aquesta gravació. I sabem que ho saben, per-
què no podria ser d’una altra manera, no es podria arri-
bar a un acord d’una altra manera, no hi podia haver un 
perdó tan ràpid com el que hi ha hagut per part del Par-
tit Popular al PSC, si hagués sigut el PSC el que hagués 
encarregat aquesta gravació, si no és que finalment la 
cosa va anar d’una altra manera i va ser pactada.

En la mateixa tessitura que la pregunta anterior, el que 
sí que no entenem és: quatre fulls d’informació que des - 
prés no serveixen per a denunciar uns presumptes de-
lictes que hi haurien. Però què en va fer, d’aquells qua-
tre fulls? En tot cas li deuen haver servit per a una uti-
lització política després, perquè, si no, no veiem quin 
interès tenia precisament aquell dinar. Perquè si vos-
tè queda amb una persona que ve recomanada per un 
alt dirigent del seu partit, queden en el despatx, ja fan 
el primer contacte d’aquesta col·laboració que aquesta 
persona voldria fer en el partit, entenem que si allà se 
li va dir que ella era l’examant de Jordi Pujol Ferruso-
la, al menjar, al dinar se va bastant al gra. Nosaltres 
hem escoltat la conversa i en el dinar van bastant al 
gra, i amb uns tractes de familiaritat que a mi em sob-
ten. Vostè li diu «Vicky» tota l’estona: «Vicky, Vicky, 
tal.» I li pregunta detalls bastant íntims.

Per tant, en fi, no ens ho creiem. No ens creiem aques-
ta versió en la qual vostè era del tot innocent sobre el 
que passava en aquelles moments i, en tot cas, si ho 
era en aquells moments, ara ja no ho és. Si no, no hau-
ria perdonat o en tot cas no hauria evitat portar-ho fins 
al final i que tothom pogués saber qui ordeix aquesta 
trama que vol –com diu vostè– vexar-la, maltractar-la 
o, finalment, no sé què ha dit.

Jo crec que sí que hi ha dos coses evidents amb el que 
ha passat, dos conclusions molt evidents. La primera 
és que el bipartidisme està més que viu; és a dir, PP-

PSOE és una marca d’una continuïtat llarguíssima i jo 
crec que les seues relacions estan en ple esplendor ara. 
I el final de tot és que és una conversa que ningú ha 
encarregat, «ningú» entre cometes. Això és el que han 
pactat, una conversa que ningú ha encarregat. I jo crec 
que és obvi que qui té interès tota l’estona, des que tot 
això va començar, a relacionar procés i casos de cor-
rupció política i frau i evasió fiscal no només és Con-
vergència i Unió per estendre una cortina de fum, és 
el Partit Popular per, precisament, empastar tot el que 
pugui un procés que és d’arrel democràtica, que no té 
res a veure amb aquestes pràctiques corruptes ni té res 
a veure amb fiscals de coneixença, ni té res a veure 
amb policies que poden manipular.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Senyora Borràs.

Meritxell Borràs i Solé

Gràcies, senyor president. Miri, senyora Alícia Sánchez-
Camacho, vostè aquí ha vingut, però no ha vingut a 
contestar res del que li hem preguntat, res del que era 
d’interès. Vostè, malgrat que ha afirmat –i ho hem po-
gut veure tots i sentir– que té un fiscal, doncs, de la se-
va coneixença, i amb la qual cosa el pot assessorar i li 
pot fer arribar les informacions que vulgui; que vostè 
té policies amics que li passen les informacions, i que 
vostè passa aquesta informació, doncs, a la premsa per 
tal que en faci l’ús necessari, a partir d’aquí, escolti, 
senyora Camacho, vostè nega la major que nosaltres 
hem pogut sentir, tothom ha pogut sentir i ha pogut 
veure per televisió, perquè malauradament vostè parla 
molt, i a vegades és un punt imprudent, i la graven in-
clús, doncs, en vídeo.

Ha demostrat, per això, novament, que vostè no ha 
volgut saber que..., més que «no ha volgut saber», no 
ha volgut que se sàpiga la veritat sobre La Camarga. 
Vostè, acceptant el perdó –acceptant el perdó–, fa aquí 
un pacte de silenci per tancar aquest tema i perquè es 
tanqui la possibilitat de saber tota la veritat. A vostè 
no li interessa que se sàpiga tota la veritat, perquè ani-
ria en perjudici seu.

I, evidentment, tota la informació que vostè agafa, doncs, 
en aquell dinar, aquell 7 de juliol, vostè tota aquella in-
formació no la denuncia, no pas perquè cregui que no hi 
ha fonament, no la denuncia no pas perquè cregui que el 
jutge la pot renunciar. No és pas per cap d’aquests temes, 
sinó que vostè no la denuncia per utilitzar-ho política-
ment, i això és el que fan precisament: aquí és la utilit-
zació absoluta de les clavegueres de l’Estat, en què surt 
aquell informe apòcrif quatre dies abans de les eleccions 
al Parlament de Catalunya, en què es denuncia per part 
del Síndic de Greuges –i ho ha dit en aquesta cambra–, 
que demana explicacions al Govern central, i que si no 
hi ha cap..., que ha d’haver-hi algú de part del Ministe-
ri de l’Interior que se’n faci responsable i, si no, que hi 
hagi, doncs, aquí una investigació interna i, per tant, res-
ponsabilitats sobre aquest tema.

I, per tant, escolti’m, no ha respost res del que volíem. 
Ha evidenciat quina és la realitat: que vostè no vol que 
la gent sàpiga la veritat, que vostè ha estat, doncs, una 
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manipuladora política absolutament de totes aques-
tes informacions. I, per tant, doncs, sí: com es deia, 
l’acord PP-PSOE, o podríem dir-ne l’acord PP-PSC, és 
més vigent que mai, ho hem vist en l’interrogatori. 

Ah, i després –perdoni, eh?–, potser no he estat a l’al-
çada del seu xou, això és veritat.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyora Borràs. Finalment, la compareixent té 
la paraula per respondre a aquestes darreres interven-
cions.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltíssimes gràcies, senyor president. Començant pel 
senyor Amorós, em deia en primer lloc que la causa, 
com vostè deia, està en el jutjat número 5; és veritat. 
Jo he fet referència al fet que estava arxivada, en un 
primer arxiu, en el Jutjat Central número 5; no li he 
dit que després no seguís i, per tant, després n’expli-
carem... 

Vostè deia que després se n’ha difós..., i que el mèto-
de final és que es pogués difondre. S’ha difós de totes 
les maneres, aquesta conversa; per tant, jo no he posat 
cap impediment perquè es difongués aquesta conver-
sa, senyor Amorós, com vostè sap: l’han escoltat vos-
tès, s’ha escoltat per tota mena..., i, per tant, jo no hi 
tinc cap problema, que s’hagi pogut escoltar, que s’ha-
gi pogut difondre.

Vostè diu que considero, després de les reformes del 
Codi penal, que el seu..., el meu argument no l’ha sa-
tisfet. Miri, jo no li he parlat com a Partit Popular, jo 
he parlat com una persona que ha exercit accions pe-
nals, eh? –ha exercit accions penals. I jo li he dit que, 
dins de la vulneració del dret a les comunicacions i del 
dret a la intimitat, jo considerava que, el fet que hi ha-
gués determinades penes, les considerava despropor-
cionades penalment, i, per tant, jo vaig exercir l’acció 
civil i no l’acció penal.

I com molt bé li he explicat a la senyora Vallet i he 
precisat, jo no vaig voler iniciar en cap moment... 
–i pot parlar-ho amb els meus advocats, que alguns no 
hi estaven d’acord i que va ser el meu debat, des del 
primer moment..., que volien que jo exercís des del pri-
mer moment les accions penals i civils. I jo m’hi vaig 
negar perquè crec que, malgrat que s’havia vulnerat la 
meva intimitat, creia que hi havien delictes, com podi-
en ser delictes contra la meva persona des del punt de 
vista..., o contra els meus fills, o contra la meva famí-
lia, que sí que entenia que eren proporcionals, les pe-
nes penals; però, en canvi, jo em veia satisfeta amb les 
indemnitzacions civils, i les considerava absolutament 
desproporcionades, en aquest delicte –potser en uns 
altres no–, i, per tant, no les vaig voler exercir. 

És veritat que m’hi vaig veure obligada –i la senyora 
Vallet ho ha precisat molt correctament, que jo també 
ho he considerat molt correctament–, perquè només 
m’atenia a mi, i l’article del Codi penal ho exigia: no-
més ho podia fer jo, personar-me, i no ho podia fer 
el partit, perquè m’atenia individualment a mi, perso-

nar-me, perquè ens produïa una indefensió, malgrat 
que s’hagués posat la denúncia pel partit, perquè des-
prés es va iniciar d’ofici i ens produïa absoluta inde-
fensió.

Per tant, com que jo des del primer moment, la meva 
voluntat jurídica era no exercir accions penals... Amb 
vostè podem debatre després políticament si hi han al-
guns delictes en què jo considero que les penes són 
desproporcionades, i les hem reformat bé o les hem 
reformat malament, aquest serà un altre debat que po-
dem tenir des del punt de vista polític, i podem estar 
d’acord en algunes coses i en altres coses no. Però jo 
li he ofert la meva opinió personal des del moment en 
què vaig exercir les accions que havia de prendre.

I tant amb els meus advocats civils, com amb els meus 
advocats penals, com amb el meu equip, en què li haig 
de dir que la majoria eren contraris al fet que jo només 
exercís les accions civils, jo en tot moment em vaig 
negar a exercir les accions penals –en tot moment. 
Perquè, com a jutge que he estat substituta nomenada, 
jo creia que eren desproporcionades.

I per això, quan diu el senyor Carrizosa que aquí s’ha 
optat per un pacte de silenci, no és l’exercici que jo 
vaig decidir, sinó renunciar a unes accions penals que 
jo mai vaig voler exercir deliberadament, i que em 
vaig veure obligada a fer-ho per poder tenir l’accés a 
tot el procediment, que tenia una difusió excessiva.

I que, a més, no era només aquest cas, sinó que era un 
segon restaurant en què podien haver estat gravats el 
president del Govern, el ministre de l’Interior, tota la 
cúpula del partit de Gènova, que no tenia res a veure 
amb l’empresa Método 3, o que no sabíem que tingués 
res a veure amb l’empresa Método 3. Que, com vos-
tès han vist, que han llegit aquest informe, no sola-
ment tenia àudio, sinó que tenia una càmera que havia 
gravat, i que hi podia haver estat des de feia molt de 
temps. I que, per tant, la situació de preocupació en el 
partit era molt greu, perquè no només teníem la situ-
ació de la gravació de La Camarga, sinó la d’un altre 
restaurant, i, per tant, ens vam veure obligats, com a 
partit, a exercir aquestes accions penals.

Vostè creu que no s’han donat les respostes? Miri, jo 
li he donat totes les respostes que creia que eren adi-
ents, i jo entenc que per a vostè siguin insatisfactòries. 
El que no em poden dir és que no he vingut i que no 
he donat les explicacions, ni que no els he contestat un 
per un, i ho he fet amb tota la meva voluntat i, per tant, 
aquí queden. I sempre poden trobar-me pels escons i 
preguntar-me el que considerin més adient perquè es-
taré a disposar.

El senyor Terrades deia..., allò que volíem anunciar. Ja 
li he dit que no és cap anunci genèric ni molt menys, ni 
té res important, i per tant ho diré ara quan finalitzi, pe-
rò és una percepció personal, eh?, que potser m’equivo-
co, i és una interpretació en la qual poder m’equivoco.

El senyor Mena tornava en el tema de la denúncia. 
Totes són valoracions personals, les que vostè ha fet. 
Com han fet altres casos amb UPyD o com han fet 
altres procediments; vostès van fer-ho amb relació a 
Sabadell. Escolti, no és el mateix el que ha sigut la fa-
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mília Pujol, i el que és la família Pujol i el que ha fet, i 
el que és la valoració del Partit Popular.

I, escolti, jo voldria que vostè es posés en la meva pell 
l’any 2010, eh? I, escolti’m, i el que ens haurien dit l’any 
2010, i el que els meus advocats i el meu partit va va-
lorar en aquell moment. I, per tant, en aquell moment 
es va veure que no hi havia prou proves consistents per 
poder-ho fer.

I li ho reitero: quan la denúncia es va posar per part 
de la persona que va testificar, les crítiques que li van 
caure pertot arreu van ser gravíssimes, eh?, de tots 
els..., no sé com dir-los, eh?, però de tots els periodis-
tes propers a tota la xarxa de Convergència, tant es-
crits, com audiovisuals, com radiofònics. Escolta, la 
van titllar de moltes maneres, cosa que jo no faré, 
perquè malgrat que aquesta persona digui moltes co-
ses, jo sempre li reconeixeré la valentia d’haver posat 
aquesta denúncia, d’haver fet el que ha fet i d’haver ac-
tuat com ho ha fet, malgrat que ara digui el que diu, i 
ja el temps posarà tothom al seu lloc.

En segon lloc, vostè diu que això és una cortina de fum. 
Bé, doncs, jo no crec que sigui una cortina de fum; jo 
crec que he vingut a explicar el que sé, el que he dit, 
el que va passar, ho he explicat amb tota claredat: qui 
m’ho va dir, com m’ho van dir, el que..., he explicat el 
que sabia, el que no sabia.

I el tema de si jo era coneixedora que em gravaven? Ja 
ho he dit: o sigui, jo en absolut n’hauria sigut coneixe-
dora perquè no hauria parlat –i ho reitero, una de les 
qüestions molt importants per mi– des del punt de vista 
personal. Jo parlava de terceres persones des del punt 
de vista personal que mai a la vida ho hauria dit.

I haig de dir que jo mai a la vida he tingut aquesta 
gravació –mai, mai–; quan és «mai», és «mai»: en cap 
moment, ni tan sols me l’han deixat escolar en el jut-
jat –mai. Per tant, jo no he sigut coneixedora ni quan 
em gravaven..., no hauria parlat de temes personals, no 
hauria parlat de moltes de les coses de què vaig parlar, 
que fora del context d’una conversa informal han do-
nat peu que molts hagin fet interpretacions com la que 
ha fet la senyora Borràs, que sembla, vaja, que hagi 
estat guionitzada per a una pel·lícula d’aquestes de gui-
ons..., d’aquestes que veiem els diumenges a la tarda.

Doncs, jo haig de dir-li que, de veritat, no ho coneixia, 
i, per tant, ho he repetit. Però ningú, haig de dir-li-ho, ni 
del meu partit, m’havia anomenat aquesta empresa; no 
he conegut mai a ningú d’aquesta empresa, fins ara fa 
uns moments, que algú se m’ha presentat –mai he cone-
gut a ningú d’aquesta empresa–, i, per tant, no he tingut 
mai cap contacte ni hem contractat mai a ningú d’aques-
ta empresa. I ho dic amb tota sinceritat, i amb la veritat. 
I mai ningú m’ha anomenat aquesta empresa fins al pri-
mer periodista que em truca, mesos abans, per dir-me 
que es feia aquesta...

Si algú ha utilitzat el meu nom o no ha utilitzat el meu 
nom, o ha utilitzat el nom d’un tercer o el nom d’un 
quart, escolti, jo el que recomanaria és que a la llei es 
contempli clarament: si es demanen autoritzacions o 
no, o si una empresa de detectius li diuen que li enco-
manen..., els recomano que demanin la signatura de 

la persona, eh? Perquè, escolta, aquí es pot parlar de 
tercers, de quarts i de cinquens. Però la seguretat que 
aquella persona ho sap o no ho sap no la té ningú, eh? 
Li ho asseguro, eh?, i li ho asseguro pel que he viscut.

En segon lloc, després de la senyora Terrades, a veure 
on m’he posat... (Rialles.) Ai, del senyor Terrades, per-
dó. La senyora Mena... És que anava a la senyora Va-
llet, perdó; ja anava a vostè. No, el senyor Carrizosa.

El senyor Carrizosa diu el mateix que vostès mante-
nen: el tema de l’ús polític. Jo no he utilitzat aquesta 
conversa. És que, pensin-ho, igual que m’han dit això 
m’han dit moltíssimes altres coses, és que hem par-
lat amb moltíssima altra gent. És que vostès..., aquest 
dinar està en un pedestal; sembla que jo, després d’a-
quest dinar, no hagués fet una altra cosa més. És que 
jo no m’he tornat a recordar d’aquest dinar mai més a 
la vida fins que va sortir publicat, senyor Carrizosa, és 
que li ho dic amb tota la sinceritat del món, és que te-
nia moltes altres més coses a fer.

És que no –no–, jo no l’he usat políticament per a re, 
no l’he anomenat al senyor Mas per re, no l’he ano-
menat ni als meus companys que se’n van assabentar; 
vaig parlar-ho amb els advocats..., que, com deia la se-
nyora Vallet, no em vaig reunir amb un despatx d’ad-
vocats, vaig cridar els advocats del partit per analit-
zar-ho a la seu del partit. Per tant, no m’hi he tornat..., 
no ho he utilitzat, no s’ha instrumentat, no s’ha fet re 
de re.

Vostè deia, i amb molt bon coneixement: «Sabíem que 
aquesta empresa estava en liquidació.» És veritat, i per 
això jo exerceixo..., encara tinc un procés civil contra 
les asseguradores, i que no sé si cobrarem. Per cert, 
que hi volien fer número, també, cridant-nos a tots, 
allà, per fer judici. I l’asseguradora, que són gent..., va 
dir: «Escolti, aquí no cal judici, aquí no cal que vingui 
tothom a fer un altre cop el numeret», que és el que 
molts pretenien, un altre cop. No, no, ja no cal judici, 
ja va directe per sentència, i que intentarem cobrar i 
intentarem donar-ho, però s’ha fet. Per tant, no hi ha 
res d’això, senyor Carrizosa; ho lamento molt, però la 
cosa és molt més senzilla.

Senyora Vallet, jo li responc amb tot el meu interès: és 
que jo no vaig pactar res amb el PSC, és que el procés 
–ho dic en termes..., o en castellà, perquè vaig estudiar la 
carrera en castellà i em surt millor en castellà–..., l’alla-
namiento civil es produeix amb les parts, i aquí el PSC 
no pinta re. Jo no haig de tancar res amb el PSC, ni tan-
co res amb el PSC, ni hi té res a veure el PSC. Escolti, 
jo no li dono cap perdó ni al PSC ni a ningú...

Escolti, aquí han sortit als mitjans de comunicació 
factures del PSC que el PSC ha dit que eren falses; ha 
sortit no sé què que els altres han dit que eren falses; 
ha sortit no sé què del senyor Martorell en factures 
que després deien que eren falses; han sortit correus 
electrònics de la senyora Turu que després deien que 
eren falsos. Aquí tothom hi ha dit la seva. Vostè diu 
que és el PSC? Doncs, escolti, li ho pregunten, vostès, 
quan vinguin! Jo què vol que li digui? Aquí aquelles 
factures es veu que deien que no ho eren; altres, que 
sí. Han sortit factures del Barça que ara diuen que no 
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ho eren; altres, que sí. Escolti, per què unes sí i les al-
tres no? 

Jo no sé què dir-li, però el PSC no ha sigut part en cap 
moment; per tant, jo li dic el que hi havia. No hi ha ha-
gut cap utilització política.

Llavors, vostè a mi em culpa, o em fa culpable o in-
nocent. Escolti, aquí les que van signar l’allanamiento 
civil van ser dues parts. La senyora que ara em culpa a 
mi i que vindrà aquesta tarda a dir les coses que vul-
gui dir de mi és la que ha canviat d’opinió, eh? És la 
que diu unes coses, que s’ha envoltat d’una sèrie de 
persones i que, per cert, ha retirat la demanda a les 
asseguradores –jo no–; s’haurà de preguntar per què. 
Jo no, eh? –jo no. I s’haurà de preguntar per què? Jo 
he dit el mateix des del primer moment. Però el temps 
posarà tothom al seu lloc.

Per tant, vostè diu: «El bipartidisme està més viu que 
mai.» Doncs, miri, no ho sé; no ho sé, si està més viu 
que mai.

La senyora Borràs. Miri, jo li diria: vostè... Esperi, 
que no la veig. (Rialles.) A vostè, el tema del fiscal li 
ha agradat molt; se que el seguiran tenint. I ja veu que, 
encara que aquí digui que el senyor Basté va corre-
gir que aquest teletip va sortir a Efe i que tot això és 
Efe, vostès ho seguiran traient i em seguiran dient «la 
portaveu de la fiscalia», perquè els agrada molt –els 
agrada molt. I em plau, escolti, miri, què vol que li di-
gui! Al final sembla que mano més del que mano, què 
vol que li digui! Vostès em fan unes coses que no es 
corresponen a la realitat; però, bé, vagin-ho dient –va-
gin-ho dient.

Vostès han passat..., miri, què vol que li digui... I li 
ho diré amb sinceritat, perquè quan van començar a 
pactar amb nosaltres, jo era la noieta aquella que no-
més volia sortir a les fotografies, però que vostès amb 
el PP no en volien saber res. Perquè també ens assa-
bentem del que filtren tots, eh? tots sabem què passa 
a Convergència. Aquells que escrivien –uns tertulians 
que escrivien–: «No, aquests acords no serveixen per a 
res, són aquestes que surten a la fotografia.» I he pas-
sat a ser la dolenta del conte, molt perillosa. Hem fet 
els informes apòcrifs, els no-sé-què. Hem passat d’un 
ventall a l’altre. No sóc ni una cosa ni l’altra, eh?, se-
nyora Borràs –ni una cosa ni l’altra–; un punt mitjà, 
equilibrat, normal. No vegin tantes pel·lícules ni tants 
guions: normalitat –normalitat.

Miri, el fiscal, res; filtrar a la premsa, en absolut. El 
pacte aquest que diu vostè, els informes apòcrifs... 
Que es parlava, de la conversa de la senyora Álvarez, 
aquí? O es parlava dels diners a Suïssa? Perquè els di-
ners a Suïssa, després resulta que qui els ha confessat 
és un senyor que es diu Jordi Pujol Soley, no? (Veus de 
fons.) Eh? (Veus de fons.) Sí, Bárcenas, també. No, no, 
Amorós, ja sé que vostè m’ajuda a fer el resum final 
(rialles) –ja sé que m’ajuda. No, no, si jo... No, no, si 
ja ho sé...

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Ho pot fer sola, senyor Amorós...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Jo ja sé que m’ajuda, però estem parlant ara amb la 
senyora Borràs. Però a l’informe apòcrif, que es veu 
que jo sóc la responsable de tot, i aquest dinar és el 
responsable de tot, es veu que aquí sortien els diners 
que després va confessar un senyor que és l’expresi-
dent de la Generalitat de Catalunya. O l’informe era 
la conversa de la senyora aquesta que vindrà després 
per la tarda i jo? No, no. No. Llavors, nosaltres no vam 
filtrar-ho aquí.

El pacte de silenci... Quin pacte de silenci? Si només 
els falta penjar-ho de souvenir, aquest CD. Només els 
falta enviar-ho per Nadal. Quin pacte de silenci volen 
vostès? És que escoltin, mirin, és que és de riure, eh? 
És que què volen que els digui! Vostès no volien que 
vinguéssim? Doncs, miri, aquí estem!

Doncs, miri, una altra cosa. Diu: «Vostès no ho denun-
cien perquè volen utilitzar-ho políticament.» Política-
ment, com? Pactant amb vostès dos anys? Pactar-ho 
amb vostès dos anys? Així és com hem d’utilitzar- 
ho políticament? Pactar amb vostès dos anys i aju-
dant-los a salvar els pressupostos? Que és on han tin-
gut, per cert, la major tranquil·litat de política que ara 
tenen, perquè aquests senyors d’Esquerra Republica-
na els deixen penjats a la primera de canvi; cosa que 
em satisfà molt, eh? (Rialles.) Cosa que em satisfà 
molt, haig de dir-los-ho. Perquè miri, quan aquests se-
nyors d’Esquerra Republicana els deixen penjats amb 
l’ATLL, eh?, l’ATLL –cosa que em sembla molt bé–, 
vénen a buscar-nos a nosaltres. I ens diuen: «No, és 
que això de la gestió del domini públic s’ha de fer, 
perquè, clar, aquests d’Esquerra Republicana..., ai-
xò, aquest concepte no, hem de fer la concessió pri-
vada.» I sap que els vaig dir, a vostès? Perquè, clar, el 
senyor Mas no em va venir a buscar a mi, li ho va dir 
al senyor Santi Vila, que es porta molt bé amb aquests 
del PP... Li vaig dir: «No, ara agafeu els vostres socis, 
aquests del procés sobiranista, i que us el votin ells.» 
Us van dir que no, com us mereixeu! Nosaltres, ni una 
votació us vam fer perdre, ni una! On és la utilització 
política d’aquest dinar? Vostè què em vol venir a con-
tar a mi, aquí? Què em vol venir a contar a mi, aquí, 
eh, senyora Borràs? Quina història em vol venir a con-
tar a mi? De quin niu han caigut vostès, eh? De quin 
niu? De l’arbre aquell que els va dir..., de la branca que 
els va dir el senyor Pujol? Encara en queden moltes 
per caure, de branques...

I ara ve la part final, que els la diré. Ara ve la part fi-
nal... Miri, alguns d’aquí..., vostès n’han dit que era «el 
gran famós dinar de La Camarga»... –que jo lamen-
to els perjudicis que els ha pogut causar–; l’altre res-
taurant, no el saben. Però alguns, amb aquesta difu-
sió, dies, i dies, i dies..., jo diria que quasi una difusió 
planetària; a la lluna no sé si ha arribat, aquest dinar, 
però poder ja en tenen coneixement... Va passar el se-
güent; el següent, que a molts els ha passat per sobre 
i que jo li vaig dir, amb una pregunta parlamentària, 
amb molt poc temps, al senyor president de la Gene-
ralitat, però que ara els ho llegiré. Diu: «En aquesta 
difusió que es va fer d’aquest tan esmentat dinar per-
tot arreu, que tenia la intenció...», senyora Vallet..., i li 
agraeixo que m’escolti, perquè no és que jo digui que 
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vagi en contra meu ni molt menys, no, no. Aquest di-
nar, que va fer famosa tot aquest plegat de gent, entre 
elles la senyora Álvarez, el senyor Marco, tots aquests 
que han fet llibres i tots aquests..., que està molt bé, 
perquè, escolti, cadascú s’ha de guanyar la vida com 
vol i com pot eh?, no passa cap problema. Però a qui 
de veritat volien fer mal era a la presidenta del Partit 
Popular... No, no, no li ho dic per vostè, eh?, li ho dic 
pel que anava a dir. No, no, amb tot respecte. No, no, 
li ho dic pel que anava a dir ara. El que pretenien, que 
és el segon delicte que li anava a dir, era la difusió. 
Aquesta difusió que es va fer tan extensa –tan exten-
sa, tan extensa–, sap què va succeir? Que va arribar a 
l’Argentina. Sap vostè qui hi havia, a Puerto del Ro-
sario? Sap vostè qui hi havia, a Puerto del Rosario? 
Doncs, ara li ho llegeixo jo. Miri, La Vanguardia –La 
Vanguardia, eh? Apuntin-ho bé: La Vanguardia. «El 
dinar de La Camarga passa a ser una altra cosa.» Diu 
La Vanguardia, un dia després de la imputació del se-
nyor Jordi Pujol Ferrusola: «Los inspectores ya llevan 
hablando con varias persones que han trabajado con 
ellos fuera de España. En este aspecto han tenido la 
ayuda de una mujer que colaboró muy estrechamente 
con Jordi Pujol Ferrusola en negocios en Argentina, 
en concreto en Puerto del Rosario, uno de los mayores 
puertos fluviales de Argentina, situado en la provincia 
de Santa Fe. Dada la difusión de la comida de La Ca-
marga, que también llegó a Argentina» –perquè tam-
bé es va publicar allà– «esta testigo manejaba algunas 
de las sociedades» –això sí, amb suports, senyor Me-
na, documentals: transferències, papers, documents, 
moltes d’aquestes coses– «esta testigo manejaba al-
gunas de las sociedades usadas por el primogénito de 
los Pujol para hacer inversiones allí. Inicialmente, la 
información de que disponía esta íntima colaborado-
ra de Jordi Pujol la hizo llegar a través de la propia 
María Victoria Álvarez, cuando conoció su existencia 
a través de la comida, evidentemente» –perquè abans 
no la coneixia ningú– «con la que se sintió, en parte, 
muy identificada» –entenguin-ho vostès com vulguin. 
«Una vez abiertos los cauces de comunicación con los 
investigadores, ya se aportó la documentación directa-
mente sobre las actividades del primogénito en Argen-
tina, a través de la fiscalía anticorrupción. Se sabe que 
esta mujer ha realizado en los últimos meses algún 
viaje a España. Los datos llegados de Puerto del Rosa-
rio, según fuentes judiciales, han llamado la atención 
del magistrado instructor, como revela el hecho de que 
haya incluido estos datos y documentos referidos a es-
tas posibles instrucciones como determinantes en el 
auto de imputación contra el señor Jordi Pujol Ferru-
sola, en el auto hecho público ayer.»

Ho entén, ara, per què s’amplia la causa que és arxiva-
da, senyor Oriol Amorós? La difusió del dinar de La 
Camarga és el que inicia la imputació del senyor Jordi 
Pujol Ferrusola.

I amb això acabo la meva compareixença, moltíssimes 
gràcies a tots, i dono per conclosa aquesta comparei-
xença.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyora Sánchez-Camacho.

Fem un recés de cinc minuts –cinc minuts. (Veus de 
fons.) Si us plau, s’ha acabat la compareixença. Suspe-
nem cinc minuts.

La sessió se suspèn a dos quarts de dues del migdia 
i onze minuts i es reprèn a tres quarts de dues i onze 
minuts.

La vicepresidenta primera de la Mesa  
del Parlament

Reprenem la sessió amb la compareixença de la se-
nyora Lluïsa Bruguer, exgerent del Partit dels Socia-
listes de Catalunya, davant d’aquesta comissió.

Compareixença
de Lluïsa Bruguer, exgerent del Partit dels 
Socialistes de Catalunya (tram. 357-00874/10)

Els faig avinent que hem acordat que, un cop acabada 
aquesta compareixença, farem un recés més llarg i, tot 
seguit, vindrà la següent compareixent.

Senyora Bruguer, quan vulgui, té la paraula.

Lluïsa Bruguer Bellido (exgerent del Partit  
dels Socialistes de Catalunya)

Bon dia. Jo, en primer lloc, els voldria manifestar que, 
tal com vaig declarar en el seu dia als jutjats, mai he tin-
gut res a veure amb l’anomenat «cas de La Camarga», 
fins que no va ser públic.

I, un cop dit això, estic a la seva disposició perquè em 
facin les preguntes que vulguin.

La vicepresidenta primera de la Mesa  
del Parlament

Té la paraula el senyor Sergi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, presidenta. Benvinguda, senyora Bru-
guer. Bé, vostè ens deia que no té cap coneixement 
sobre el tema de La Camarga fins que apareix en els 
mitjans de comunicació i fins que el tema es destapa 
també a nivell de jutjats, però sí que vostè, en l’etapa 
aquesta, situada, aproximadament, doncs, entre 2009 
i 2011, és gerent i responsable de finances del PSC. En 
aquesta etapa, creiem nosaltres que sí que hi ha una 
relació acreditada i fluïda entre Método 3 i el PSC i 
la nostra voluntat és que vostè ens pugui aclarir, avui, 
una mica això, quina és aquesta relació entre Método 3 
i el PSC, entre 2009 i 2011.

Vostè és conscient, vaja, no dubto que sí que ho és, 
que l’informe policial confirma que vostès van pagar 
1.750 euros per la gravació de la conversa a La Camar-
ga, per tant, per la gravació entre la senyora Sánchez-
Camacho i la senyora Victoria Álvarez? La primera 
pregunta és: ens pot confirmar aquest fet?

I, segona, si vostè va assistir a una reunió entre la se-
nyora Elisenda Villena i el senyor José Zaragoza per 
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pactar, justament, aquest import, aquest import de 
1.750 euros o, en tot cas, si va participar, d’alguna ma-
nera, en aquest acord.

Lluïsa Bruguer Bellido

En primer lloc, li diré que sí que el PSC va fer un pa-
rell d’encàrrecs, tant a l’exercici 2009 com al 2011. 
Aquests encàrrecs, que també són coneguts, es trac-
taven del que anomenen «barrido» d’alguns espais del 
partit, un estudi de seguretat i, derivat d’aquest estudi 
o d’aquesta auditoria, l’aplicació de diferents elements 
de vigilància dins el partit. Un d’aquests elements, una 
càmera de seguretat al meu despatx, que gestionava jo 
mateixa.

El Partit dels Socialistes no ha rebut cap factura ni ha 
fet cap pagament de 1.750 euros a Método 3. I els en-
càrrecs aquests que els he explicat, tant del 2009 com 
del 2011, es van fer a una empresa del grup que ni tan 
sols es diu Método 3, es diu... Technology Gratis i...

Sergi Sabrià i Benito

Té un nom en anglès, sí.

Lluïsa Bruguer Bellido

...i Clarte no sé què. 

Aquesta última factura de Clarte Business –em sem-
bla que és– és una feina que vam encarregar a la del 
2011, que es va fer un altre barrido als despatxos  
del Grup Socialista de la Diputació de Barcelona.

I no sé si m’he recordat... Ah, sí. I mai he tingut una re-
unió amb la senyora Villena i el senyor Zaragoza a cap 
despatx.

Sergi Sabrià i Benito

Gràcies, senyora Bruguer.

Repassem aquests encàrrecs en un moment, eh?

Lluïsa Bruguer Bellido

Sí. Sí.

Sergi Sabrià i Benito

El 2009, 1.600 euros per un barrido a la sala de juntes 
i despatxos...

Lluïsa Bruguer Bellido

No. Deu.

Sergi Sabrià i Benito

2010.

Lluïsa Bruguer Bellido

1.600, no.

Sergi Sabrià i Benito

1.600?

Lluïsa Bruguer Bellido

No. Deu mil.

Sergi Sabrià i Benito

Deu mil?

Lluïsa Bruguer Bellido

Perdó. El 2011 o el 2009?

Sergi Sabrià i Benito

2009.

Lluïsa Bruguer Bellido

El 2009, el barrido.

Sergi Sabrià i Benito

Barrido. Barrido.

Lluïsa Bruguer Bellido

Deu mil euros, més IVA.

Sergi Sabrià i Benito

Per què encarregaven barridos i quin resultat dona-
ven? Podem saber quin informe en va venir d’això?

Lluïsa Bruguer Bellido

Encarregar-los, perquè l’edifici del partit a Barcelona 
és un edifici molt gran, més de cinc mil metres qua-
drats, i hi accedeix molta gent que és aliena al partit 
i, de tant en tant, és recomanable que es facin algun 
tipus d’aquestes accions per vigilar.

Jo, si vam... El resultat d’aquest estudi o d’aquest barri-
do no li sabria dir si va donar o vam trobar tres micrò-
fons o no en vam trobar cap o no va passar re.

Sergi Sabrià i Benito

Vostè, com a responsable de finances, s’encarregava de 
la gestió dels pagaments, però no sabia el resultat dels 
barridos? Sí?

Lluïsa Bruguer Bellido

I de la recepció de les factures i de la gestió del paga-
ment.

Sergi Sabrià i Benito

D’acord. Per tant, quan jo li parlo dels dos pagaments 
que sumen vint-i-nou mil euros per un estudi de segu-
retat, entén que un estudi de seguretat, que deu ser so-
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bre el mateix edifici i en el mateix any que s’ha fet el 
barrido, és una xifra normal? 

Lluïsa Bruguer Bellido

Sí, ja li ho he dit...

Sergi Sabrià i Benito

Ens pot donar detalls sobre l’encàrrec, sobre el pressu-
post previ, si és que aquest va existir i sobre exactament 
en què consistia aquest estudi?

Lluïsa Bruguer Bellido

Sí. El pressupost em sembla que eren 54.000 euros, 
IVA inclòs, aproximadament, 59.700 IVA inclòs. Els 
10.000 euros més IVA eren el barrido. Els 24.700 
més IVA era... ara no recordo si l’estudi de segure-
tat o l’aplicació dels elements de seguretat perquè tot 
això funcionés. I l’altra factura, que són 25.000 més 
IVA, és el mateix...

Sergi Sabrià i Benito

Veig que parlem de les mateixes xifres amb IVA i sen-
se IVA. Per tant, 24 més IVA deuen ser els 29.

Lluïsa Bruguer Bellido

Sí. Li ho dic tot amb IVA?

Sergi Sabrià i Benito

Com vulgui.

Lluïsa Bruguer Bellido

La primera, 11.600; la segona, 28.652, i la tercera, 
29.000. I l’última factura, que és la del 2011, era de 2.700 
euros més IVA.

Sergi Sabrià i Benito

Correcte. Per què necessiten fer un barrido, també, als 
despatxos de la Diputació, i quin resultat n’obtenen.

Lluïsa Bruguer Bellido

Crec recordar que allà sí que van detectar que hi havia 
algun micròfon, crec recordar...

Sergi Sabrià i Benito

Extrec algunes de les frases dels correus que han sortit 
en la investigació i que, per tant, ens fan dubtar, sobre-
tot, que les factures i els encàrrecs es corresponguin. 
Frases dels correus: «No le cobres la investigación si 
no lo consideras, pero sácale un barridito.» Aquest era 
el funcionament?

Lluïsa Bruguer Bellido

No.

Sergi Sabrià i Benito

Es feia algun tipus d’investigació i, en canvi, el que 
s’encarregava després era un barrido, que és el que tro-
bem el 2009 o també el 2011?

Lluïsa Bruguer Bellido

Que jo sàpiga no.

Sergi Sabrià i Benito

«Te mando un informe. ¿Quieres factura?»

Lluïsa Bruguer Bellido

A mi?

Sergi Sabrià i Benito

Aquest és un altre correu. «¿Quieres factura?» té dues 
lectures: una, que hi hagués...

Lluïsa Bruguer Bellido

Aquest correu és enviat a mi?

Sergi Sabrià i Benito

...una caixa B... Li ho puc detallar, diríem: que hi hagi 
una caixa B o, de l’altra, que Método 3 estigués fent 
alguns dels serveis sense factures.

Lluïsa Bruguer Bellido

Ni l’una ni l’altra...

Sergi Sabrià i Benito

Mil nou-cents euros, que és un import del qual ja hem 
parlat, pel que s’entenen càmeres de seguretat, potser 
és a la qual vostè feia referència al seu despatx. I tot 
seguit un altre cop la mateixa pregunta: «Vol factura?»

Lluïsa Bruguer Bellido

Això a mi m’ho han preguntat?

Sergi Sabrià i Benito

Això és a l’informe policial. Ho recull, i després nos-
altres hem pogut accedir, a través de la premsa, a tots 
els...

Lluïsa Bruguer Bellido

Però és un correu que em fan a mi?

Sergi Sabrià i Benito

...correus creuats que hi ha entre vostè i, en aquest cas, 
la senyora Villena, i la senyora Villena, i això es de-
tecta quan s’emporten els seus ordinadors, entre els 
quals el seu, també. I, per tant, tot això apareix. Nos-
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altres volem que això ens ho confirmi o ens ho des-
menteixi, perquè, com li dic, el que queda més clar i 
el que resulta més evident és que aquí hi pot haver una 
disfunció entre el que diu a les factures i els encàrrecs 
que s’estan fent en realitat.

Lluïsa Bruguer Bellido

Li ho desmenteixo rotundament.

Sergi Sabrià i Benito

Vostè, quan parla amb el jutge el que li diu sobre el di-
nar de La Camarga és: «No hi ha cap factura que acre-
diti l’encàrrec.» Cert?

Lluïsa Bruguer Bellido

Jo crec que vaig dir que no havia pagat cap factura cor-
responent a aquest assumpte, ni en tenia coneixement. 
Per tant, si les factures..., si jo sóc l’encarregada de 
l’administració del partit, o veig la factura o no hi ha 
pagament, i si no hi ha pagament no hi ha factura.

Sergi Sabrià i Benito

D’acord. Jo li torno a insistir en aquest cas. Aquí el 
dubte principal i el que fa que no se’ns aclareixin les 
situacions és la disfunció entre, u, les factures i, dos, 
la possibilitat, en aquest cas, o els dubtes sobre fer o 
no fer factura i, per tant, aquests treballs que se sobre-
entén que Método 3 feia i els conceptes de cadascuna 
d’aquestes factures.

Per tant, vostè aquí no ens aclareix gaire els dubtes en-
tre una situació i l’altra. Nosaltres entenem quina és la 
seva responsabilitat. (Sona el senyal acústic que indi-
ca que s’ha esgotat el temps d’intervenció.) Nosaltres 
entenem que el que fa vostè és ser la responsable de 
finances i que ens pugui dir que vostè, en tot cas, auto-
ritzava o donava el vistiplau a la factura corresponent. 
Però crec que no s’esvaeix cap dels dubtes entre els 
encàrrecs i el que es passa després en les factures, pel 
que queda clar en els correus creuats entre una banda 
i l’altra.

Gràcies, presidenta.

La vicepresidenta primera de la Mesa  
del Parlament

Té la paraula el senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Bon dia, senyora Bruguer. Jo vull 
que ens aclareixi i aclareixi a aquesta comissió quines 
eren les seves feines i les seves tasques com a gerent 
del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Lluïsa Bruguer Bellido

La meva funció era fer l’administració del dia a dia del 
partit, la gestió del pressupost, la relació amb el Tri-

bunal de Comptes, amb la Sindicatura de Comptes, la 
gestió del personal, etcètera.

Jordi Terrades i Santacreu

Vostè ha tingut mai responsabilitats polítiques al 
PSC...

Lluïsa Bruguer Bellido

No.

Jordi Terrades i Santacreu

...per prendre decisions que afectessin l’acció política 
o altres decisions estratègiques o tàctiques del PSC?

Lluïsa Bruguer Bellido

No.

Jordi Terrades i Santacreu

Vostè, en resposta a la pregunta que li feia el dipu-
tat d’Esquerra Republicana, que era quins treballs va 
encarregar a empreses vinculades al grup de Método 3 
–i que me les estalvio, jo, perquè també les hi volia 
formular, però–, sí que m’agradaria que ens aclarís dos 
d’aquests treballs que es van encarregar, que són fac-
tures encadenades, que tenen un import significatiu, 
que és l’estudi integral de seguretat. Per què el PSC, 
en aquella etapa, va encarregar un estudi d’aquestes 
característiques? A què es deu?

Lluïsa Bruguer Bellido

En aquells temps, i amb un canvi de la direcció del 
partit, vam decidir que havíem d’optimitzar recursos, 
sobretot en l’àrea de seguretat, perquè teníem un per-
sonal contractat de seguretat durant vint-i-quatre ho-
res al dia. Vam intentar o vam creure que la millor op-
ció era aplicar serveis o elements de seguretat que ens 
permetessin estalviar que una persona estigués allà, 
una o dues o tres, en tres torns vint-i-quatre hores al 
dia. Per tant, potser això ha fet que encarís...

Jordi Terrades i Santacreu

Bé, no, li he fet aquesta pregunta per esvair dubtes que 
semblava que aquí planaven: «Aquí s’han pogut ca-
muflar alguns encàrrecs.» Volia que quedés clar per 
què es van encarregar aquesta anàlisi de seguretat a la 
seu del partit.

Li vull fer una pregunta, perquè poc després d’alguns 
dels temes que analitzem, vostè deixa la gerència del 
PSC. Per què deixa la gerència del PSC?

Lluïsa Bruguer Bellido

Jo vaig deixar la gerència del partit el 31 de gener del 
2014, i la realitat és que crec que no vaig ser capaç 
d’adaptar-me als nous criteris de gestió de la nova exe-



Sèrie C - Núm. 689 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 d’abril de 2015

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE EL FRAU I L’EVASIÓ FISCALS I LA CORRUPCIÓ POLÍTICA, SESSIÓ NÚM. 18  58

cutiva que va sorgir de l’últim congrés i, per tant, vam 
decidir que rescindíem la relació laboral.

Jordi Terrades i Santacreu

Vostè ha tingut algun tipus de relació amb la senyora 
Villena?

Lluïsa Bruguer Bellido

Sí.

Jordi Terrades i Santacreu

De quin tipus?

Lluïsa Bruguer Bellido

Amb la senyora Elisenda Villena? És una relació d’amis-
tat, que ve de tant de temps que no recordo ni qui ens 
va presentar. Potser fa quinze anys que la conec, o vint, 
molts anys. 

Jordi Terrades i Santacreu

Vostè sabia que treballava per Método 3?

Lluïsa Bruguer Bellido

No. Jo més aviat creia que era una professional inde-
pendent. 

Jordi Terrades i Santacreu

No tinc cap més pregunta a formular-li.

La vicepresidenta primera de la Mesa  
del Parlament

Tot seguit té la paraula el senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyora Bruguer. Miri, 
en primer lloc, ens reconforta molt que allò que vostè 
ha explicat fins ara coincideixi plenament i fil per ran-
da amb allò que va declarar vostè davant de la seu ju-
dicial. És exactament el mateix. Ja sé que això hauria 
de ser normal, però em fa la impressió que en aquesta 
comissió a vegades aquestes situacions són excepcio-
nals, no?, i, per tant, li agraeixo que hi hagi aquesta 
coherència entre el que va fer, la declaració en seu ju-
dicial, i la declaració que ens fa vostè avui.

Nosaltres, segurament, a diferència d’altres grups, sí 
que entenem per què és necessari de tant en tant fer 
barridos de seus o despatxos, i fins i tot de restaurants, 
últimament, també. Ho entenem bastant bé, no? Te-
nim clars els treballs que vostè ha explicat i va expli-
car que va fer o va encarregar com a PSC el 2009 i el 
2011. 

I jo li volia fer dues preguntes. Una primera és: també 
ha transcendit un seguiment se li va fer al candidat a 
l’alcaldia de Badalona, Xavi Garcia Albiol, i no sé si 

vostè en sap alguna cosa, d’aquest seguiment. I l’altra 
és amb relació a si el PSC té un únic centre de paga-
ment, és a dir, tot allò que fa qualsevol organització 
del PSC de Catalunya passa únicament i exclusiva-
ment per les mans del gerent de la seu central, o les or-
ganitzacions territorials, les federacions tenen també 
capacitat de despesa i, per tant, capacitat d’encarregar 
coses i de pagar coses.

Lluïsa Bruguer Bellido

Del seguiment del senyor Garcia Albiol no en tinc cap 
coneixement. I respecte a la segona pregunta, som un 
partit que té tots els comptes consolidats, fins i tot a 
nivell del que diem «agrupació» o fins i tot municipal. 
Una cosa és que estigui consolidat i que ho puguem 
presentar així davant del Tribunal de Comptes, i una 
altra cosa és tenir la capacitat de veure factura per fac-
tura què és el que ha passat a tot Catalunya.

Per tant, difícilment hi deu haver cap factura, i menys 
de Método 3, perquè això sí que ho hem buscat per 
nom de proveïdor, i no en va aparèixer cap. I no li po-
dria dir..., vaja, quasi assegurar-li que és impossible 
que hi hagi una factura d’aquest estil.

Santi Rodríguez i Serra

Amb relació a la resposta, dues preguntes més. La 
comprovació la van fer només amb Método 3 o la van 
fer també amb totes les empreses, perquè n’hi havia 
tres o quatre amb les quals Método 3 acostumava a 
facturar. Vostè ha citat la Tecnologic Gratis, però hi 
han altres empreses que utilitzava Método 3 per factu-
rar, per un costat. I, per un altre costat, entenc la con-
solidació de comptes de les diferents agrupacions, pe-
rò no hi deu haver, perquè deuen ser coses diferents, 
agrupació de comptes dels grups institucionals.

Lluïsa Bruguer Bellido

També els tenim consolidats.

Santi Rodríguez i Serra

També estan incorporats i, per tant, no hi ha possibili-
tat, en aquest cas. 

I l’altra cosa que li preguntava era això de la resta d’em-
preses que utilitzava Método 3 per facturar els seus ser-
veis.

Lluïsa Bruguer Bellido

Nosaltres, al principi, quan va esclatar el cas, vam es-
tar buscant a la comptabilitat precisament factures de 
Método 3, i no en va aparèixer cap, i aquesta va ser 
una primera roda de premsa que crec que vam fer.

Al cap d’un..., no sé si va ser l’endemà, ens vam ado-
nar que qui havia facturat era una empresa del grup 
que es deia Tecnologic Gratis i, després, el 2011, l’al-
tra. Jo no conec totes les empreses del grup, però di-
guéssim que per centre de despesa no hem trobat cap 
factura que faci referència a cap vigilància ni a cap qües-
tió d’aquestes.
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Joan Mena Arca

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyora Bruguer, per 
comparèixer avui en aquesta comissió d’investigació. 
Si no estem mal informats –i m’agradaria que ens ho 
pogués vostè confirmar–, entre els anys 2009 i 2011, 
el Partit Socialista va contractar fins a quatre treballs 
a Método 3, per valor de 72.000 euros, alguns, pels 
barridos, aquests, a la seu del carrer Nicaragua, i d’al-
tres, també, per al seu..., o per a la novena planta de la 
Diputació de Barcelona. Això ho pot confirmar?

Lluïsa Bruguer Bellido

No són... No és aquesta quantitat.

Joan Mena Arca

No són 72.000 euros.

Lluïsa Bruguer Bellido

Eren cinquanta-nou... Potser sí, amb l’IVA. És que por-
tava les dades de la factura al net. Pot ser que siguin 
amb IVA, aquests imports.

I això va ser al dos mil..., no entre el 9 i l’11; va ser el 
2009 i el 2011. Justament el 2010, no hi ha cap factura, 
ni hi ha cap encàrrec.

Joan Mena Arca

Aquests tipus d’encàrrecs eren habituals, o és que te-
nien vostès alguna informació que recomanava fer un 
barrido de la seva seu, per qualsevol motiu que vostè 
ens pugui explicar?

Lluïsa Bruguer Bellido

És com li deia abans. El partit és un edifici molt gran. 
Són cinc mil metres quadrats. Hi entra molta gent. 
I, de tant en tant, vam considerar que seria conveni-
ent fer aquests barridos, en algun determinat espai del 
partit, potser una mica més delicat.

Joan Mena Arca

Vostè quants anys va estar en aquest edifici?

Lluïsa Bruguer Bellido

Vint-i-set.

Joan Mena Arca

Vint-i-set. I en aquests vint-i-set anys, quants barridos 
d’aquests recorda?

Lluïsa Bruguer Bellido

Un.

Joan Mena Arca

Un. O sigui, que no era una cosa habitual, que...

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Bé, tenia una... Jo sí que tenia relació d’empre-
ses del grup. Ara serà difícil...

Lluïsa Bruguer Bellido

El Clarte.

Santi Rodríguez i Serra

Clarte i Tecnologia Gratis o Tecnologic Gratis.

Lluïsa Bruguer Bellido

Tecnologic Gratis.

Santi Rodríguez i Serra

Ah, sí. Miri, n’hi ha una altra que es deia Paradigma Glo- 
bal. N’hi ha una altra que es deia, o que es diu, M3 
Consultoría de Seguridad, i encara n’hi ha una altra 
que es diu Marítimo 15, que sembla que aquesta és 
una societat patrimonial. És a dir, que hi ha diverses 
opcions. És veritat, ara ho recordo perfectament, que 
en una primera instància PSC va dir que no havia con-
tractat res de Método 3 i després van reconèixer que, 
efectivament, sí que s’havia fet i s’havia fet a través 
d’un altra empresa. 

Per tant, hi hauria la possibilitat, una, que hagués pas-
sat per alt el fet que alguna altra organització amb ca-
pacitat de despesa pogués haver fet aquesta despesa; i, 
dos, que l’empresa que facturés fos alguna de les altres 
empreses.

Lluïsa Bruguer Bellido

Ens podem equivocar, com tots...

Santi Rodríguez i Serra

Sí, per descomptat, que ens podem equivocar.

Lluïsa Bruguer Bellido

Però és complicat, i és molt difícil que, mirant el centre 
de cost i el tipus de despesa, no miréssim el proveïdor 
i no ens haguéssim adonat que hi havien altres factures 
de temes de seguretat. Per tant, quasi li diria que és im-
possible. Quasi.

Santi Rodríguez i Serra

D’acord. Això és tot.

Gràcies.

La vicepresidenta primera de la Mesa  
del Parlament

Té la paraula el diputat Mena.
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Lluïsa Bruguer Bellido

No...

Joan Mena Arca

...si es va fer al 2009, devia ser per alguna cosa.

Lluïsa Bruguer Bellido

Sí, segurament.

Joan Mena Arca

Però no... O sigui, vostè no sap per quin motiu es va fer.

Lluïsa Bruguer Bellido

No, jo, és que no sóc la que decideix...

Joan Mena Arca

Sí, sí, això ho entenc.

Lluïsa Bruguer Bellido

...«farem el barrido.»

Joan Mena Arca

Això ho entenc.

Lluïsa Bruguer

El que sí que faig és gestionar que vingui algú a fer el 
barrido. Sí... Segurament, algú deuria tenir algun indici 
que estaria bé que fessin aquesta feina.

Joan Mena Arca

Això, en cap moment es va parlar dintre del partit, per 
quin motiu feia falta, ni coses...

Lluïsa Bruguer Bellido

Si es va parlar, no ho recordo...

Joan Mena Arca

Però entenc jo que un...

Lluïsa Bruguer Bellido

Se suposa que sí. Se suposa que algú deuria empren-
dre la decisió, de dir: «Escolta, hauríem de fer això. 
Potser és que no ho hem fet mai, i ha arribat el mo-
ment que..., fer una repassada.»

Joan Mena Arca

També, abans, el senyor Sabrià feia referència a l’in-
forme de la policia, no? Hi ha un informe de quaran-
ta-cinc pàgines, i aquí la policia inclou nombrosos 
correus electrònics intercanviats entre la directiva de 

l’agència, el senyor Zaragoza i vostè mateixa, com a 
gerent del Partit Socialista. Fins i tot, els agents sos-
piten que es va camuflar el pagament de la gravació 
amb un altre servei prestat al Partit Socialista. A això, 
hi dóna vostè versemblança? És a dir, podria donar-se 
el cas que es disfressés una factura amb un concepte, 
quan, en realitat, la feina que s’havia fet era una altra?

Lluïsa Bruguer Bellido

No.

Joan Mena Arca

No li dóna cap..., cap versemblança.

Lluïsa Bruguer Bellido

No.

Joan Mena Arca

Molt bé.

Entrant en el tema de les factures, algun d’aquests cor-
reus també diu sobre si l’encàrrec havia d’anar a nom 
del Partit Socialista o havia d’anar al seu nom mateix. 
La senyora Villena respon a una treballadora: «PSC, 
merci. Y la pones en el expediente. El expediente irá 
a nombre del PSC para facturar solo en papel. Factura a 
nombre del PSC, calle Nicaragua, 2.700 más IVA. No 
puede salir en ningún sitio la Diputación.» Recorda 
vostè aquest correu, i ens explica..., o el contextua-
litza?

Lluïsa Bruguer Bellido

Això que «no puede salir en ningún sitio la Diputa-
ción», jo crec que deu fer referència a l’últim encàrrec 
que vam fer, que era el 2011. Entenc. Per tant, no té res 
a veure amb períodes anteriors del 2010. La del 2011 
està clara, i no hi ha cap altra més factura, el 2010.

Si a mi m’envien, o entre Método 3 s’envien algun 
missatge dient: «Aquest..., la nota va a nom de Lluïsa 
Bruguer, del PSC», no se m’acudeix cap altra explica-
ció que la nota no sigui un albarà per haver vingut al 
meu despatx a arreglar una càmera de seguretat que 
tinc instal·lada. Que, per cert, no era la primera vegada 
que es desconfigurava.

Ara, si li haig de dir la veritat, no sé quan van venir, 
perquè no havia sigut només una vegada.

Si era un albarà, i ho posen a dins d’una carpeta, per 
facturar junt amb no sé quina feina, que sigui posteri-
or, és probable. Potser que només sigui l’albarà per un 
desplaçament, «hem anat al despatx de la senyora Lluï-
sa Bruguer, i ara no sé on facturar, si a Bruguer o a 
PSC». Doncs, era a PSC, tot i que el despatx era de la 
Lluïsa Bruguer. I no se m’acudeix cap altra explicació 
que no pugui ser aquesta. Cap ni una, i em pot creure.

Joan Mena Arca

No, no tinc per què dubtar de vostè...
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Explicàvem abans, també, la seva relació, la relació 
que vostè té, o que ja fa molts anys que tenia, amb la 
senyora Elisenda Villena. Jo, ara, li feia un comentari 
a la diputada de la CUP. A mi em costa entendre que, 
si vostè té una amistat de vint anys amb una persona, 
desconegui quina és..., a què es dedica, que no sàpiga 
de què treballa.

Lluïsa Bruguer Bellido

Jo sé que és detectiu privat.

Joan Mena Arca

Ah!, d’acord. Llavors és que jo l’he entès malament.

Lluïsa Bruguer Bellido

Ara, on treballa, no.

Joan Mena Arca

No sabia l’empresa en què prestava els serveis.

Lluïsa Bruguer Bellido

Exacte.

Joan Mena Arca

Molt bé.

Lluïsa Bruguer Bellido

Perquè durant molt de temps va ser, si no ho recordo 
malament, freelance. Era... No hi havia cap empresa.

Joan Mena Arca

I vostè suposo que llavors també coneixia que aquesta 
senyora és germana, o..., d’una persona que era –no sé 
si encara és–, assessora jurídica del Partit Socialista. 
(Veus de fons.) Ah, perdoneu. Doncs, no ho sabia.

I llavors, la relació que vostès tenen amb aquesta se-
nyora Elisenda Villena és a través de...

Lluïsa Bruguer Bellido

És probable.

Joan Mena Arca

És probable.

Lluïsa Bruguer Bellido

Sí, perquè segur que en vint-i-set anys de treballar al 
partit deuria conèixer abans l’Anna Villena que no pas 
la seva germana.

Joan Mena Arca

És a dir, que vostès suposo que volen..., o es pot interpre-
tar que, si en algun moment, el Partit Socialista reque-

ria els serveis tan específics d’una empresa determina-
da que fa aquests serveis, doncs, recorria a una persona 
que, per proximitat familiar, en aquest cas, podria obrir 
les portes d’una empresa que fa aquests serveis.

Lluïsa Bruguer Bellido

Perdó. És que l’última part no l’he entès.

Joan Mena Arca

Que si vostès necessitaven o requerien uns serveis d’a-
quests tipus, era més fàcil arribar en aquesta empresa 
i no en una altra a través d’una persona que tenia uns 
vincles familiars amb treballadors de l’empresa.

Lluïsa Bruguer Bellido

Sí, però, més que l’empresa, li ho repeteixo, era la se-
nyora Villena.

Joan Mena Arca

Sí, sí.

Lluïsa Bruguer Bellido

Jo no he trucat mai a un telèfon que sigui de Método 3. 
Sempre, si he encarregat alguna cosa, tinc el mòbil de 
l’Elisenda Villena, i sempre he contactat amb ella di-
rectament amb el mòbil.

Joan Mena Arca

Molt bé. 

Després, li volia preguntar, em sembla que, d’alguna 
manera, ja, també, se li ha fet. Qualsevol factura pa-
gada en aquests moments havia de passar inexcusable-
ment per les seves mans? No podia haver-hi cap altra 
fórmula de fer el pagament?

Lluïsa Bruguer Bellido

Li deia que tenim els comptes consolidats. Cada fe-
deració i cada... Cada federació és, en certa manera, 
autònoma. Tenen un pressupost i, amb aquests di-
ners, van gestionant com els sembla. Podria ser que 
es pagués alguna factura, però, després es consolida 
tot en una mateixa comptabilitat. I, quan hem repas-
sat aquestes comptabilitats, i sobretot a partir de l’any 
2008, que és quan ho tenim tot consolidat, no hem tro-
bat cap altra factura d’aquest estil, d’aquest tipus de 
despesa.

Joan Mena Arca

Molt bé. Doncs jo, cap pregunta més a afegir-li. En tot 
cas, agrair-li el to de la seva compareixença, les infor-
macions i les explicacions a bastament que ens està 
traslladant.

Lluïsa Bruguer Bellido

«Merci.»
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La vicepresidenta primera de la Mesa  
del Parlament

Té la paraula el diputat Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias. Bueno, ha dicho usted que usted no decidía 
los barridos, sino que usted propiciaba, o hacía que se 
pudieran realizar, ¿no? En la sede. Vale. ¿Y quién lo 
decidía, si había que hacer un barrido?

Lluïsa Bruguer Bellido

El secretario de organización.

Carlos Carrizosa Torres

¿Y el secretario de organización, en aquella época, quién 
era?

Lluïsa Bruguer Bellido

José Zaragoza.

Carlos Carrizosa Torres

¿Le consta a usted haber practicado escuchas o inves-
tigaciones sobre empresas o partidos?

Lluïsa Bruguer Bellido

No.

Carlos Carrizosa Torres

¿No le consta que se haya acordado por el señor José 
Zaragoza, que se hiciesen escuchas a otros partidos?

Lluïsa Bruguer Bellido

No.

Carlos Carrizosa Torres

No le consta.

De haberlo decidido, esto, la orden, ¿hubiera venido 
del señor José Zaragoza?

Lluïsa Bruguer Bellido

Pues no lo sé. Supongo...

Carlos Carrizosa Torres

¿Había alguna otra persona que acordase...?

Lluïsa Bruguer Bellido

No sabría decirle. Es que, como no ha pasado nunca, 
no sé.

Carlos Carrizosa Torres

Vale. Y yo, como creo que ha explicado todo muy bien, 
y además con muy buen tono, como se ha dicho por 
aquí, yo, lo que sí que le preguntaría, para acabar, es: 
¿Usted, como gerente, si se hubiera hecho la escucha, 
y se hubiera facturado, por parte de Método 3, o algu-
na de las empresas de su grupo, al PSC, usted tendría 
conocimiento? ¿O hay forma de que esta orden se haya 
dado, y esa factura se haya pagado, y usted no lo sepa?

Lluïsa Bruguer Bellido

Imposible.

Carlos Carrizosa Torres

Usted lo sabría. Y nos afirma aquí, categóricamente...

Lluïsa Bruguer Bellido

No es por presumir, pero seguro que lo sabría. Seguro.

Carlos Carrizosa Torres

Muy bien. Pues no hay más preguntas.

Gracias.

La vicepresidenta primera de la Mesa  
del Parlament

Té la paraula la diputada Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Sí. Clar, segons l’informe de la policia, ja se li ha pre-
guntat, no? Vostè, segons l’informe aquell, dic, vostè 
va acordar amb el senyor José Zaragoza, que ha dit 
que era secretari d’organització, i la detectiu de Méto-
do 3, facturar 1.750 euros per la gravació, diu un in-
forme. La meua pregunta és: què pintava vostè, en tot 
això? És a dir, finalment, sembla que no prenia deci-
sions polítiques, que només executava decisions tèc-
niques, i, per una carambola d’unes escoltes, apareix 
el nom del senyor Zaragoza i apareix com a imputada 
vostè. Què pinta en tot plegat?

Lluïsa Bruguer Bellido

No ho sé.

Isabel Vallet Sànchez

Quina explicació hi dóna?

Lluïsa Bruguer Bellido

Jo encara no ho sé, què hi pinto aquí, tot plegat. De ve-
ritat, sincerament. Vostè mateixa ho ha dit.

Isabel Vallet Sànchez

Perquè, quan vostè decideix... Una pregunta: vostè, des 
de quin any ocupava el càrrec de...?
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Lluïsa Bruguer Bellido

Del 86. Treballo allà des del 86. Però el càrrec de ge-
rent és des del 2004. Del 2004 al 2014.

Isabel Vallet Sànchez

Clar, una persona amb molts anys de trajectòria en un 
partit, costa entendre com, per una desavinença –per-
què jo m’imagino que durant tants anys les haurà vist 
de tots els colors, ni que sigui internament–, per una 
desavinença amb els criteris de l’executiva decideixi 
abandonar un càrrec, i ho fa després d’estar imputada 
per l’espionatge de Método 3.

Segur que no hi ha cap relació amb el fet que vostè 
acabi, doncs, la seua situació laboral amb el PSC?

Lluïsa Bruguer Bellido

Segur que no. Segur que no, perquè, a més a més, quin 
sentit tindria que m’acomiadessin un any després, o un 
any i mig després?

Isabel Vallet Sànchez

Jo crec que té un sentit clar. Té el sentit clar en el qual 
el partit, després, fa un comunicat en el qual no només 
nega que el PSC «contractés institucionalment», diu, 
«per realitzar algun tipus de gravació, legal o il·legal.» 
I què és el que més ens ha sobtat? «Contractés ins-
titucionalment». Què vol dir? Que no donen resposta 
sobre el fet que alguna persona amb capacitat tècnica 
com vostè hagués pogut acordar amb qualsevol altra 
persona...

Lluïsa Bruguer Bellido

Però això qui ho diu?

Isabel Vallet Sànchez

Això és un comunicat públic que fa el PSC, eh?

Lluïsa Bruguer Bellido

Que institucionalment...?

Isabel Vallet Sànchez

Sí. El PSC fa un comunicat, i diu: «El PSC nega que 
contractés institucionalment per realitzar algun tipus 
de gravació, legal o il·legal...», i, per tant, acaba el co-
municat dient, negant «qualsevol responsabilitat del 
PSC». És a dir, el que a nosaltres ens ha xocat del co-
municat és que contractés institucionalment. Què vol 
dir? Que si no està institucionalitzat, per tant, si prové 
d’una persona amb capacitat tècnica i no política, com 
podria ser...

Lluïsa Bruguer Bellido

Que ho vaig fer jo, em pregunta?

Isabel Vallet Sànchez

No, li pregunto si coneix aquest comunicat i si interpre-
ta, com interpreto jo, que la paraula «institucionalment» 
dóna via a aquesta argumentació que li acabo de fer.

Lluïsa Bruguer Bellido

Doncs, no, no ho entenc igual que vostè. (Veus de fons.) 
Diferent.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, obvi. Jo li agrairia..., jo crec que tots hem guardat 
un to bastant respectuós, jo també el guardo, li agrairia 
que em respongués. Què vol dir «diferent»?

Lluïsa Bruguer Bellido

No em demani opinions que són d’àmbit polític, per-
què jo no ho sóc. I quan fa comunicats, el PSC, no els 
faig jo...

Isabel Vallet Sànchez

Per a mi totes les persones que estan vinculades a un 
partit polític, ocupin el càrrec que ocupin, fan feina po-
lítica, per tant...

Lluïsa Bruguer Bellido

Doncs, això deu ser al seu partit, al meu, no.

Isabel Vallet Sànchez

En el meu, segur.

Lluïsa Bruguer Bellido

Doncs, al meu, no.

Isabel Vallet Sànchez

Bé, en tot cas, m’interessa la seua opinió tècnica.

Lluïsa Bruguer Bellido

Bé, doncs, no li ho sé dir, perquè l’opinió tècnica d’un 
comunicat no la hi puc donar. Com li haig de donar 
l’opinió tècnica d’un comunicat?

Isabel Vallet Sànchez

Vostè té alguna factura al seu nom amb l’empresa 
Método 3?

Lluïsa Bruguer Bellido

No.

Isabel Vallet Sànchez

I per què creu que en aquests correus la senyora Villena 
li pregunta: «¿Lo hago a nombre de Lluïsa Bruguer o a 
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nombre del PSC?» Aquesta pregunta no és una pregunta 
que seria una mica rara si no és que ja ha contractat amb 
vostè..., vostè personalment en alguns altres treballs?

Lluïsa Bruguer Bellido

Pot ser per això o pot ser per altres coses. Ja li he dit 
abans que un dels serveis que vam demanar era la instal-
lació d’una càmera al meu despatx i que aquesta càme-
ra, més d’una vegada, l’havien vingut a revisar. No sé 
si perquè tocàvem algun cable, però es desconfigurava.

No se m’acut cap altra opció que no hi hagués una no-
ta d’haver fet una feina d’algú que havia vingut allà i 
hagués dit: «He anat al despatx de la senyora Bruguer 
a arreglar la càmera.» I l’administrativa de torn pen-
sés: «Ostres, és de la Bruguer o és del PSC?» Doncs, 
no, és del PSC. La senyora Bruguer no ha encarregat 
mai cap feina ni a Método 3 ni al Clarte ni al Techno-
logic... tal, com a Lluïsa Bruguer.

Isabel Vallet Sànchez

Abans li preguntàvem a la senyora Camacho..., bé, ella 
ens ha dit que molta gent tenia accés a la seua agen-
da i, per tant, molta gent podia saber que ella el dia 7 
de juliol anava a dinar a La Camarga, perquè la seua 
agenda la tenen els escortes..., moltíssima gent, ens ha 
dit. Li hem preguntat si el senyor Zaragoza tenia accés 
a la seua agenda i ens ha respost que li ho preguntés-
sim a ell. Com que avui finalment no compareixerà i 
com que vostè ocupava un càrrec tècnic, jo diria que 
d’alt nivell, li pregunto: vostè tenia accés a l’agenda 
de la senyora Camacho? M’imagino que em respondrà 
que no. I llavors, la segona pregunta serà: creu que el 
senyor Zaragoza podria tenir accés a l’agenda de la se-
nyora Camacho?

Lluïsa Bruguer Bellido

A la primera, no. I a la segona, tampoc. Que no.

Isabel Vallet Sànchez

«Tampoc» és que no hi tenia accés o que no ho sap?

Lluïsa Bruguer Bellido

Vostè ha preguntat si jo ho crec... Jo crec que no.

Isabel Vallet Sànchez

D’acord. I creu que no, vol dir hi ha possibilitat que ho 
sàpiga? Vostè sap que es coneixien el senyor Zaragoza 
i la senyora Camacho, deu saber que es coneixien, no?, 
que eren amics?

Lluïsa Bruguer Bellido

No.

Isabel Vallet Sànchez

No ho sap.

Lluïsa Bruguer Bellido

No.

Isabel Vallet Sànchez

Jo també ho deixaré aquí.

Lluïsa Bruguer Bellido

Estupend. (Veus de fons.) El què?, perdó.

Isabel Vallet Sànchez

No, no, dic que aquesta informació és pública, que no 
és que me la inventi jo.

Lluïsa Bruguer Bellido

Sí, sí, però vostè em parla en passat: «Vostè sabia que 
eren amics?» Doncs, no. Ara, si m’ho pregunta ara, i 
haig de creure què és el que diuen els diaris, ara li di-
ria: «No ho sé.»

Isabel Vallet Sànchez

És cert. Formularé la pregunta d’una altra manera 
–i perdó, perquè acabo el temps que me toca–: vostè 
sap si durant el transcurs pel qual vostè coneix el se-
nyor Zaragoza o el senyor Zaragoza li ha dit alguna 
vegada a vostè que coneix la senyora Camacho i quina 
relació tenia amb la senyora Camacho?

Lluïsa Bruguer Bellido

Mai m’ho ha dit, i no ho sé. Mai m’ho ha dit.

La vicepresidenta primera de la Mesa  
del Parlament

Tot seguit té la paraula diputada Borràs.

Meritxell Borràs i Solé

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Bruguer, comen-
çaré per un tema perquè tot el sumari ha quedat tancat 
perquè va haver-hi, doncs, aquest perdó concedit i en 
aquest sentit va quedar tancat i no ha seguit la inves-
tigació. Però, de fet, el sumari, i en aquests moments 
que les coses... –bé, no hauria de ser així, però són ai-
xí, acaben sent públics i acabes tenint informacions–, 
el sumari arriba a concloure que el PSC va pagar 1.750 
euros per l’enregistrament de La Camarga entre la se-
nyora Alícia Sánchez-Camacho i la senyora Álvarez. 
L’únic dubte que tenen, i és el que qüestionen, és si va 
ser amb IVA o sense.

Lluïsa Bruguer Bellido

Ni amb IVA ni sense, perquè aquesta factura no s’ha 
pagat des del PSC, si és que n’hi ha alguna.

Meritxell Borràs i Solé

Perdoni?
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Lluïsa Bruguer Bellido

Si és que hi ha alguna factura, aquesta factura no s’ha 
pagat des del PSC.

Meritxell Borràs i Solé

Hi han diversos emails, per això, entre vostè i la se-
nyora Villena, la senyora Elisenda Villena, en què li 
pregunta, per exemple, en un moment el tema aquest 
de la televisió i hi ha un segon email que li diu: «He 
olvidado preguntarte si quieres factura.» En una altra 
ocasió diu: «Tengo una factura que darte...» No, perdó. 
En una altra ocasió li diu: «Tinc una factura per...» Es-
peri que no trobo exactament...

Lluïsa Bruguer Bellido

«Tinc una factura per donar-li...

Meritxell Borràs i Solé

No, no, és un altre.

Lluïsa Bruguer Bellido

...suposo que el jefe ja te n’ha...»

Meritxell Borràs i Solé

No, no, aquest és un altre que després li preguntaré. Pe-
rò un altre àmbit en el qual també li qüestionen si vol 
factura o no. Davant del dubte de la policia de si vostès 
paguen o amb IVA i que li pregunten reiterativament 
si vostès volen factura, paguen coses sense IVA al cal 
PSC?

Lluïsa Bruguer Bellido

No. I la veritat és que no recordo cap d’aquests correus...

Meritxell Borràs i Solé

Doncs, consten en el sumari, eh?

Lluïsa Bruguer Bellido

Doncs, me’l repassaré per mirar-ho.

Meritxell Borràs i Solé

I, de fet, vostè sap que van entrar..., de fet, la policia 
judicial es va emportar el seu ordinador i que, per tant, 
d’aquí també es nodrien les informacions que surten 
en aquest sumari...

Lluïsa Bruguer Bellido

Vol dir?

Meritxell Borràs i Solé

Dic jo, dic jo...

Lluïsa Bruguer Bellido

No van trobar-lo...

Meritxell Borràs i Solé

I, per tant, suposo, no?, que les informacions...

Lluïsa Bruguer Bellido

Jo crec que les informacions no es nodrien d’aquest 
ordinador...

Meritxell Borràs i Solé

El que passa és que fruit de tot plegat i a causa dels 
emails que sí que troben a casa, podríem dir, de la gent 
de Método 3, que hi ha una relació fluïda i entenen que 
hi ha una relació fluïda i continuada amb vostès, arri-
ben a entrar i a agafar-li l’ordinador per mirar vejam 
què hi ha.

Ja, per això, vostè ho ha aclarit, però nosaltres voldrí-
em que ens digués un parell de coses un punt més cla-
res: vostè diu: «Jo sóc la gerent purament tècnica i, 
per tant, jo no prenc decisions polítiques de certes...» 
Bé, «de certes», no, de cap cosa, no? I «que, per tant, 
a mi no correspon i, per tant, hi ha algú altre que és 
qui mana».

Qui és el seu cap?

Lluïsa Bruguer Bellido

Hi ha un altre..., perdó, que és qui...?

Meritxell Borràs i Solé

Qui mana des d’un punt de vista polític.

Lluïsa Bruguer Bellido

El meu cap directe és el secretari o secretària d’orga-
nització.

Meritxell Borràs i Solé

Per tant, el senyor Zaragoza.

Lluïsa Bruguer Bellido

Sí.

Meritxell Borràs i Solé

Per tant, quan se li envia un email, que era aquest que 
vostè, doncs, ja coneixia, potser perquè el té present 
o perquè l’han llegit: «Tinc una factura per donar-te, 
imagino que el jefe te n’haurà informat.» I la pregunta 
és: «Com el vols?» No, perdó, és: «Com vols que ho 
fem?» Aquest jefe és el senyor Zaragoza.

Lluïsa Bruguer Bellido

Jo crec que aquest correu és un error.
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Meritxell Borràs i Solé

Per què?

Lluïsa Bruguer Bellido

Perquè no em consta que hagués contestat aquest cor-
reu i, a més a més, no tenia constància tampoc que hi 
hagués ni cap factura pendent ni cap encàrrec pendent 
de facturar. Per tant, si vol que li digui la veritat, no li 
vaig fer ni cas.

Meritxell Borràs i Solé

Però, per entendre’ns, si algú li pregunta pel jefe, és el 
senyor Zaragoza?

Lluïsa Bruguer Bellido

Sí.

Meritxell Borràs i Solé

D’acord. El seu interlocutor a Método 3, que vostè ha dit 
que desconeixia el tema Método 3, doncs, era la senyo-
ra Villena habitualment, i, per tant, la seva interlocutora 
amb qui parlava, ja sigui via telefònica, ja sigui perso-
nalment, presencialment. I anava vostè o venia ella?

Lluïsa Bruguer Bellido

Com?

Meritxell Borràs i Solé

Si s’havien de veure, hi anava vostè o venia ella?

Lluïsa Bruguer Bellido

Venia ella.

Meritxell Borràs i Solé

Venia ella. Es veien...

Lluïsa Bruguer Bellido

Bé, alguna vegada potser havíem quedat a prendre un 
cafè, però, vaja...

Meritxell Borràs i Solé

Sí, sí, perquè pels emails, veiem que hi ha una rela-
ció, com vostè ha explicat, d’una certa fluïdesa, inclús 
amistat, no?, podríem dir.

Molt bé. Escolti’m, respecte al tema..., vostè diu que ara 
ja no treballa en el PSC com a gerent, està ubicada en un 
altre cantó, però llavors, vostè per què creu que s’empor-
ten el seu ordinador?

Lluïsa Bruguer Bellido

No en tinc ni idea –no en tinc ni idea. Perquè em sem-
bla una acció desproporcionada que vinguin a buscar 

l’ordinador de la gerent del PSC. Francament despro-
porcionada. I sobretot comparat amb altres casos.

Meritxell Borràs i Solé

Si hi havia dubtes que s’havia pagat una factura, pot-
ser tenia una lògica, no? Si hi havia dubtes que..., vostè 
era la responsable de pagar les factures, i, per tant, si 
vostè n’era la responsable, si hi havien els dubtes de 
com s’havien pagat aquestes factures, etcètera, potser 
tenia una lògica.

Lluïsa Bruguer Bellido

Mal entesa, la lògica. Si jo hagués de pagar una factu-
ra sense IVA, no es pensi que me la guardaria a l’or-
dinador.

Meritxell Borràs i Solé

Molt bé. Vostè ha estat imputada pel cas Camarga; en 
aquests moments ja no n’està, ja no ho és. I això és 
fruit, com li deia, de l’acord entre el PP i Método 3, 
eh?, que hi ha un acord PP i Método 3, que fa que mori 
la causa, podríem dir. I per tant, en aquest sentit, totes 
les persones que han estat imputades per aquesta cau-
sa, doncs, deixen de ser-ho perquè es tanca el cas i, per 
tant, deixa de ser imputada. És així?

Lluïsa Bruguer Bellido

No ho sé, perquè jo de lleis no en sé massa: a mi l’ad-
vocat em va dir: «S’ha arxivat el cas i s’han acabat les 
responsabilitats.»

Meritxell Borràs i Solé

Per tant, és això, en acabar-se el cas, que és fruit de 
l’acord entre el Partit Popular...

Lluïsa Bruguer Bellido

No sé si és un acord o no, a mi això...

Meritxell Borràs i Solé

Ja li ho dic jo, sí.

Lluïsa Bruguer Bellido

Però jo no...

Meritxell Borràs i Solé

Molt bé. Doncs, l’informo, sí. I és evident en aquest 
sentit, doncs, que la jutgessa hi veu un vincle, una rela-
ció i per això acaba, doncs, desimputada, no?

Bé, només constatar que l’acord entre el PP i Méto-
do 3, doncs, ha beneficiat, per dir-ho d’alguna manera, 
que vostè hagi de patir aquesta imputació.

Res més.

(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.)
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La vicepresidenta primera de la Mesa  
del Parlament

Senyor Rodríguez. 

Santi Rodríguez i Serra

Contradiccions.

La vicepresidenta primera de la Mesa  
del Parlament

Trenta segons molt flexibles.

Santi Rodríguez i Serra

En necessitaré menys, senyora presidenta. 

La vicepresidenta primera de la Mesa  
del Parlament

Un minut flexible.

Santi Rodríguez i Serra

No, no, dic que en necessitaré menys.

La vicepresidenta primera de la Mesa  
del Parlament

Doncs, quinze.

Santi Rodríguez i Serra

Accepto el minut. No, però simplement per reiterar, per-
què encara que la senyora Borràs no se’n vulgui assaben-
tar, tot i que s’ha dit durant cinc hores aquest matí, no hi 
ha cap acord entre la senyora Sánchez-Camacho i Méto-
do 3, en tot cas, hi ha una acceptació de demanda per 
part de Método 3 a la presentada per la senyora Sánchez-
Camacho, que és una cosa molt diferent d’un acord, com 
pretén creure’s i fer creure ella mateixa.

(Meritxell Borràs i Solé demana per parlar.)

La vicepresidenta primera de la Mesa  
del Parlament

Senyora Borràs.

Meritxell Borràs i Solé

Per contradiccions també.

La vicepresidenta primera de la Mesa  
del Parlament

Trenta segons.

Meritxell Borràs i Solé

Això és el que diu la senyora Alícia Sánchez-Camacho; 
hi han altres persones que diuen que hi ha aquest acord 
i, per tant, cal veure-ho i nosaltres hi donem credibili-

tat, perquè, lògicament, és el que respon, ens sembla, 
als fets.

Gràcies.

La vicepresidenta primera de la Mesa  
del Parlament

Si no hi ha cap altra intervenció al respecte, deixaríem 
aquesta compareixença ja per finalitzada, agraint-li a 
la senyora Bruguer la seva compareixença.

I tal com han acordat abans els portaveus, si els sem-
bla, farem un recés... de mitja hora? Quaranta-cinc 
minuts? (Pausa.) Mitja hora?

Isabel Vallet Sànchez

Propose que sigui mitja hora perquè mai es compleixen 
amb puntualitat els temps, per tant, mitja hora acaba 
sent, com a mínim, quaranta minuts.

La vicepresidenta primera de la Mesa  
del Parlament

Senyora Borràs.

Meritxell Borràs i Solé

Sí; gràcies, senyora presidenta. Demanaria que procu-
rem ser seriosos, fem quaranta-cinc minuts i, per tant, 
si algú no arribem –ja em poso jo la primera–, doncs, 
dallò. Però quaranta-cinc minuts, perquè, si no, el que 
vol ser puntual acaba pagant les incorreccions dels al-
tres.

La vicepresidenta primera de la Mesa  
del Parlament

Per tant, a dos quarts de quatre aquí, començarem pun-
tualment.

La sessió se suspèn a tres quarts de tres del migdia i es 
reprèn a dos quarts de quatre i nou minuts.

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Molt bé, bona tarda. Reprenem la sessió.

Manifestació
de condol per la mort del periodista  
Xavier Vinader

Bé, en primer lloc, abans de donar la paraula a la se-
nyora María Victoria Álvarez Martín, els pregaria que 
féssim un minut de silenci en memòria d’en Xavier 
Vinader, que va morir ahir. D’acord?

(La sala serva un minut de silenci.)
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Compareixença
de Victoria Álvarez Martín, sòcia de Partners 
Consulting Funding (tram. 357-00875/10)

Doncs bé, passo a donar la paraula a la senyora Ma-
ría Victoria Álvarez, que, com ja li he explicat abans, 
té el temps que consideri oportú, de fer una interven-
ció prèvia, i després passaria a contestar les preguntes 
dels diferents grups parlamentaris. Doncs quan vul-
gui, senyora María Victoria Álvarez.

María Victoria Álvarez Martín  
(sòcia de Partners Consulting Funding)

Ah, vale. Buenas tardes. Yo, más que nada, vengo a 
contestar las preguntas. No traigo papeles, no traigo no-
tas, estoy yo sola. Alguna anotación del testimonio de 
Alícia Sánchez-Camacho de esta mañana..., que me ha 
parecido, bueno, un poquito, dijéramos, incongruente, 
por no decir otra palabra. Y entonces, cuando quieran, 
pueden empezar a preguntar lo que quieran. ¿Apago?

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Doncs, passaria a donar-li la paraula, en primer lloc, al 
diputat Oriol Amorós, del Grup d’Esquerra Republica-
na de Catalunya. Quan vulgui, diputat.

Oriol Amorós i March

Bé, en primer lloc, senyora Álvarez, agrair-li que avui 
sigui aquí i que es mostri predisposada a contestar les 
preguntes. No ha passat sempre en aquesta comissió i, 
per tant, és d’agrair. Bé, una primera pregunta fa refe-
rència al comentari que acaba de fer vostè. En quins 
aspectes considera vostè que han estat incongruents 
les explicacions de la senyora Sánchez-Camacho?

María Victoria Álvarez Martín

Doncs, en moltíssims. Començant pel tema que no sa-
bia que l’estaven gravant. Jo és un dubte que tinc –jo 
és un dubte que tinc– i el tinc ja més que... Jo els expli-
caré les coses que a mi m’han succeït, i després vostès 
jutjaran.

A ver, esta comida no iba a ser para hablar de ningún 
tema de Jordi Pujol Ferrusola. Jamás me dijeron a mí 
que íbamos a hablar sobre estos temas. (Veus de fons.) 
¿Perdón? Ah, no, no..., perdón. Jamás íbamos a hablar 
de estos temas. Se iba a hablar de algunas empresas 
que tengo yo para temas de telecomunicaciones, para 
ver si podíamos apoyar la campaña de alguna mane-
ra, y alguna colaboración para el tema de la campaña, 
nada más. 

De hecho, si han escuchado la conversación... –y aquí 
quiero hacer un paréntesis: piensen que yo soy una 
persona, una ciudadana normal y corriente que tiene 
su trabajo, su vida, y que te vengan a grabar una con-
versación, que la manipulen, que la hagan pública, que 
la utilicen, que me vea obligada a testificar delante de 
la Audiencia Nacional, porque no me quedaba más re-
medio después de todo lo que había dicho ahí, y es-
to para la utilización política de una o dos personas, 

a mí me parece aberrante. Yo he pasado..., horribles. 
He estado dos años encerrada. Esto no se considera 
porque aquí todos son políticos, pero es que lo que he 
pasado yo es aberrante. O sea, se ha llegado a decir 
de mí..., bueno, lo mínimo es que me he dedicado a la 
prostitución. Eso ha sido lo mínimo que se ha dicho de 
mí. Auténticas animaladas. Yo he estado callada hasta 
que por fin se confesó.

Ahora, también tengo que decir una cosa: todo lo que 
dije en La Camarga, como lo que dije delante de Ruz 
es absolutamente cierto. No hay ni peros ni no peros, 
eso es cierto. Ahora, no se puede hacer esto a una per-
sona. De cualquiera de las maneras, no se le puede 
hacer. Grabar una conversación privada y escuchar-
la, creo que cualquier persona que esté aquí se mo-
riría..., directamente. Porque todos somos mayores y 
todos hablamos de lo que nos da la gana, principal-
mente. E incluso podemos mentir en una conversación 
privada, ¿vale?

Entonces, yo me he dedicado todo este tiempo a escu-
char a todos los detectives y a toda la gente que apare-
ció o estuvo implicada en esta comida, en esta famosa 
comida. Incluso he escuchado las declaraciones ante 
el juez de cada uno de ellos, y todos dicen lo mismo. 
O sea, todo el mundo dice lo mismo aquí menos Alí-
cia. Es curioso esto, también. Entonces todos dicen, 
y lo que han dicho delante del juez, que Alícia quiso 
grabar esa conversación. Bueno, más bien, en un tiem-
po... –a ver, cómo lo definimos, esto–, en unos ratitos 
de ocio relajado con José Zaragoza, ¿eh?, por decir-
lo de alguna manera, decidieron..., ella le debió con-
tar una serie de cosas, que yo salía con esta persona o 
que había tenido una relación con esta persona, y de-
cidieron grabarme. Parece ser que la orden la dio Jo-
sé Zaragoza. Parece ser que Alícia no se quería poner 
un micrófono porque dice que se ponía muy nerviosa. 
Y pusieron un micrófono.

A ver, todas las cosas que ha contado aquí Alícia de 
las cámaras metidas entre no-sé-qué, para empezar 
eso para mí es tirar pelotas fuera, porque no estamos 
hablando de eso. Sí, es cierto que había cámaras es-
condidas en una serie de restaurantes, que fueron el 
Santiaguiño, el Via Veneto y La Camarga. Pero no so-
lo se grabó a su gente, se grabó a todo el mundo, ahí. 
O sea que esto no ha lugar para nada. Segundo: eso 
estaba escondido. A mí la policía me llamó hasta rién-
dose de lo que era eso, de lo burdo que era eso. Era 
un florerito tipo del chino con un micrófono salien-
do. O sea..., sí, sí, era de lo más burdo que había. Cla-
ro, yo, en una mesa grande de estos reservados que 
son para ocho personas y tú te pones dos, yo no estoy 
acostumbrada a ir a mirar las flores, pero creo que los 
guardaespaldas de Alícia, seguramente, sí, ¿eh? Esto 
es una conclusión mía, por supuesto.

Segundo, ¿quién paga la comida? Método 3. Esto es 
impresionante, ya. Cuando me entero de esto digo: 
«Bueno, aquí ¿qué está pasando? Esto es un poco ex-
traño.» Y tercero: dimisión de José Zaragoza. Que, por 
cierto, tuvo la desgracia de encontrarse conmigo –o yo 
de encontrarme con él– en un AVE y en un vagón va-
cío, hace poco. (L’oradora riu.) Y tuvimos una conver-
sación larga y tendida, muy divertida. Entonces, claro, 
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a mí todo esto me hace pensar en muchísimas cosas. 
Luego, por otro lado, todo lo que le conté a ella, que 
ella se ha excusado diciendo que bueno, que es juez 
en excedencia y no-sé-qué, debería saber muchas co-
sas, porque ha liado aquí... Ha liado el penal, con el 
civil, con la demanda, con el no-sé-qué que yo, que no 
soy letrada para nada, hasta me daba cuenta de que..., 
bueno, de que era otra historia para liar más la pelícu-
la. Eso no tenía nada que ver con nada de esto. A raíz 
de que pasa esto de La Camarga..., y bueno, voy a ex-
tenderme un poquito más y voy a explicar mi versión, 
¿vale, ya?, y así yo creo que evitamos también más 
preguntas o podemos hacer preguntas más concretas.

Claro, yo de esto ni me acuerdo. Yo salgo de ahí tan 
tranquila y nada. Al cabo de un par de años se po-
nen en contacto conmigo fuentes cercanas a El Mun-
do. Y me empiezan a hacer muchas preguntas sobre 
el tema de Jordi Pujol Ferrusola. Yo no contesto nada. 
Y me llama la policía, me llama la Udyco. La Udy-
co es la policía de..., de delitos..., se llama... (Veus de 
fons.) ¿Perdón? (Veus de fons.) No, financieros no. 
Udyco es de... (veus de fons), delitos y crimen orga-
nizado. Correcto. (Veus de fons.) Crimen organizado. 
Correcto.

Entonces, claro, a ver, a mí me llama la Udyco y yo 
me quedo... Digo: «Lo que ustedes quieran.» Dice: 
«No, no, le queremos hacer una serie de preguntas. 
No van a ser preguntas oficiales, usted si no quiere no 
contesta...» Yo: «Oiga, lo que quiera que conteste, yo, 
vamos, no tengo nada que esconder.» Quedamos en 
un sitio, les contesto y me comentan que esa testifi-
cación, por favor, les iría muy bien que fuera oficial. 
Entonces yo ahí paro un poquito y digo: «Bueno, un 
momento, un momento, un momento, porque esto im-
plica a mucha gente.» Implica a mi familia, implica 
a mi hijo, implica... Bueno, pues implica todo lo que 
implica y todo lo que me ha implicado, que ya lo sa-
bía, ¿no? Entonces empiezo a consultar a mucha gen-
te, principalmente a la gente cercana a mí. Todos me 
dicen que tire para adelante, que no se pueden estar 
viendo casos de corrupción de esta manera y mirar 
para otro lado. Con mi hijo tengo una conversación 
muy especial y me vuelve a decir lo mismo: «Vaya 
mierda de país nos estáis dejando, y ahora tú vas a mi-
rar para otro lado.» ¿Cómo me trago yo esto? Y, terce-
ro, consulto con un abogado y me dice: «No te queda 
más que testificar, porque si tienen esta conversación, 
tú no colaboras con la policía en los momentos..., pue-
des tener un problema de colaboración con Jordi.» Di-
go: «¡Ostras!» Entonces ya dije: «Basta.» Imagínense 
la película cómo ha sido realmente.

A raíz de todo esto... Bueno, prefiero que me sigan 
haciendo preguntas porque hay muchas cositas muy 
pequeñitas que se me pueden escapar y a ustedes no. 
Y yo soy sola y estoy un poquito nerviosa ahora. Pero 
bueno...

Oriol Amorós i March

Bé, estigui tranquil·la perquè ja li dic que li agraïm que 
vulgui col·laborar. Vostè ha parlat ara que la gravació 
ha estat manipulada.

María Victoria Álvarez Martín

Sí.

Oriol Amorós i March

En quins aspectes ha estat manipulada?

María Victoria Álvarez Martín

A ver, yo, la grabación no la he escuchado entera, bue-
no, más que nada porque soy yo, y segundo porque 
me da vergüenza, me da mucha vergüenza escucharla. 
Y luego que es un rollo ponerte a escuchar ahí tres ho-
ras. Pero hay varias cosas que no salen que Alícia dijo. 
Y ahora no me pregunte el qué, porque me meto en un 
lío. (Oriol Amorós i March riu.) Bueno, no habló bien 
de una serie de gente de su partido político.

Oriol Amorós i March

Senyora Álvarez... Bé, si són qüestions de caràcter per-
sonal, no hi tenim cap interès.

María Victoria Álvarez Martín

No, no, no són de caràcter personal, no. (L’oradora riu.)

Oriol Amorós i March

Són de caràcter polític, potser sí que hi tenim interès. 
Del que tenim interès, sobretot, és si són qüestions re-
lacionades amb casos de corrupció, de frau fiscal o 
d’evasió fiscal, o relacionades, o que puguin donar al-
guna pista amb elements d’espionatge polític, que són 
les matèries que a nosaltres ens interessen.

María Victoria Álvarez Martín

Doncs, re –doncs, re.

Oriol Amorós i March

Són comentaris referits a...

María Victoria Álvarez Martín

A gent del seu partit, que no..., de la qual no parla molt 
bé...

Oriol Amorós i March

I en el cas de la gent del seu partit que no parla molt 
bé, quan no en parla molt bé, si són valoracions de ca-
ràcter polític, no ens interessen, però si són valoraci-
ons de caràcter d’algun possible delicte, o d’algun pos-
sible..., de la possible comissió d’algun delicte, sigui 
de corrupció o d’un altre tipus, en aquest cas sí que 
ens interessa.

María Victoria Álvarez Martín

Sí. Saps què passa? Que cómo... –això ja és la meva 
paraula–, frente a una cosa que ha desaparecido de la 
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grabación, es muy complicado. Yo no lo voy a decir, 
entiéndeme, porque me puede caer una querella de na-
rices. Claro, es que ¿cómo lo compruebo, yo?

Oriol Amorós i March

«Pot caure una querella» vol dir que és una qüestió re-
lacionada amb un delicte.

María Victoria Álvarez Martín

Sí. ¿Y cómo lo compruebo, yo?

Oriol Amorós i March

De caràcter de violència masclista?

María Victoria Álvarez Martín

¿Y cómo lo compruebo, yo, si lo he dicho y ha desapa-
recido? Claro, yo no puedo...

Oriol Amorós i March

Escolti...

María Victoria Álvarez Martín

Yo no lo sé... –yo no lo sé...

Oriol Amorós i March

No la vull forçar a fer re que la perjudiqui.

María Victoria Álvarez Martín

Hay una cosa que sí que dice Alícia que a mí me pare-
ce un poco raro que nadie haya dicho nada. O sea, yo 
cuando le pregunto si ella sabe por qué Jordi Pujol Fe-
rrusola sale del caso Pretoria, cuando tenía que estar 
en el caso Pretoria, y ella me contesta: «Sí, ya lo sabía, 
cuando iban a registrar la casa, o el despacho» –no sé 
qué dice–, «de Jordi Pujol Ferrusola» –el despacho–, 
«el padre llamó a Rubalcaba y le sacó del caso.» Y yo 
me quedo así –no sé si han escuchado..., y digo: «¿Y tú 
no has hecho nada?» Porque a mí me parece alucinan-
te que me lo diga esto la presidenta del PP catalán. 
O sea, yo les digo: yo he votado al PP toda mi vida, 
era de Alianza Popular. Le aseguro que cualquier par-
tido voy a votar menos al PP. Y ni yo ni nadie que es-
temos cerca, porque he sabido lo que hay dentro. Lo 
siento. Lo siento. Pero es que os habéis portado fatal 
conmigo. Y lo que se me ha hecho a mí es indignan-
te. ¡Indignante! ¿Vale? Y se puede destrozar la vida de 
una persona y de su hijo y de su entorno... Yo ahora a 
lo que estoy dedicándome es a cerrar mis empresas. 
No hay derecho –no hay derecho. Por el uso personal 
y político de una persona, o de dos. No lo sé. Creo que 
ya te he contestado...

Oriol Amorós i March

Sí, aquesta expressió l’ha feta servir abans. Bé, per 
tant, vostè...

María Victoria Álvarez Martín

Sí.

Oriol Amorós i March

...creu que ha estat manipulada, que falten alguns...

María Victoria Álvarez Martín

Home...

Oriol Amorós i March

...trams, que són perjudicials per a persones del PP. 
Vostè no vol revelar el contingut per no tenir por a 
querella, per tant, ens dóna entendre sense dir res i 
sense perjudicar-se –entenc jo, eh? (María Victoria Ál-
varez Martín assenteix), tot i que no sóc jurista– que es 
tracta d’algun element d’acusació delictiva, perquè, si 
no, no hi hauria motiu de querella.

Vostè ara ha tornat a dir que la cinta ha estat utilitza-
da per interès polític d’una o de dues persones. Entenc 
que s’està referint a Alícia Sánchez-Camacho i a Pepe 
Zaragoza.

María Victoria Álvarez Martín

Por supuesto.

Oriol Amorós i March

D’acord. Però diu «una, o dues», per tant...

María Victoria Álvarez Martín

Una o dues.

Oriol Amorós i March

...en té una de clara i una altra que no la té tan clara.

María Victoria Álvarez Martín

No, no... D’una o dues, he dit una i després he dit dues, 
per dir, perquè per mi...

Oriol Amorós i March

Són les dues.

María Victoria Álvarez Martín

...la conclusió que tinc és aquesta.

Oriol Amorós i March

Des del seu punt de vista.

María Victoria Álvarez Martín

Sí, són les dues. I les que he escoltat, que són les dues. 
Sí. Correcte.
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Oriol Amorós i March

D’acord –d’acord. Ha dit una cosa que és un element 
probatori important, que és..., diu: «Estava tan mal fet 
allò, que el micròfon estava tan a la vista, que...», però 
vostè no el va veure, perquè evidentment no tenia per 
què pensar que l’estaven gravant, això és comprensi-
ble, però que els guardaespatlles ho haurien hagut de 
veure.

Va dir davant del jutge, que també l’he seguit, que vos-
tè va arribar abans; per tant, vostè, quan va arribar, hi 
havia guardaespatlles que havien fet un cop d’ull, o 
mentre vostè estava allà van arribar els guardaespat-
lles amb la senyora Camacho...?

María Victoria Álvarez Martín

No. Re. No, no hi havia ningú. Ja estava allò allà...

Oriol Amorós i March

Per tant, els guardaespatlles no van entrar en cap mo-
ment?

María Victoria Álvarez Martín

Sí, però hi ha un moment, que no sé si s’escolta també 
això a la conversa, que entra el maître o el dueño, no, 
crec que és el maître, i li diu: «Ja va venir el tal i ha 
deixat aquí això...»

Oriol Amorós i March

«El seu assistent», va dir... 

María Victoria Álvarez Martín

«El seu assistent.» I, bé, clar, d’això en aquell moment 
no m’adono perquè és que és una cosa que..., digo, 
bueno, pues, que venga un asistente, yo qué sé, no ten-
go ni idea de lo que dejaba, jamás me imaginé...

Oriol Amorós i March

La senyora Camacho quan li pregunta això el jutge 
contesta que segur que havien de ser els seus guardaes-
patlles i que podia ser que fossin els seus guardaespat-
lles. Després hem sabut, en el conjunt del sumari, que 
el presumpte assistent era el senyor Borreguero, que és 
detectiu, o exdetectiu, en aquest moment, de l’empresa 
de Método 3.

María Victoria Álvarez Martín

Correcte, sí, sí, correcte. És que vaig escoltar totes les 
declaracions que van fer aquesta gent als jutjats quan 
els van detenir, però..., es que ya la forma de detener-
los, por mucho que diga, que haya contado aquí Ali-
cia... –sin defender a nadie porque yo no soy amiga 
ni de Método 3, ni Método 4, yo sí que no sé quiénes 
son, he tenido muy poca relación–, no se puede llegar 
con el ministro directamente y arrasar una oficina y 
detener a tres persones y tenerlas, no a tres, a cuatro, 
y tenerlas detenidas y retenidas tres días, sin ningún 

cargo de nada. Bueno, ¿a lo mejor tenían miedo de las 
cosas que había en las oficinas de Método 3?

Oriol Amorós i March

És bo que recordi aquest element perquè aquest matí la 
senyora Camacho ha dit que s’havia registrat Méto do 3..., 
que havia estat per ordre judicial, i això no és cert...

María Victoria Álvarez Martín

Ja ho he escoltat, ja...

Oriol Amorós i March

...i això no és cert...

María Victoria Álvarez Martín

No, no és cert. Ja ho he escoltat i em posava...

Oriol Amorós i March 

El problema és que ella tenia tot el temps del món i 
nosaltres el tenim limitat, tot i que els presidents són 
generosos, el tenim limitat i no li hem pogut repregun-
tar aquesta qüestió, però és bo que se sàpiga perquè 
quedi enregistrat en el diari de la comissió que aques-
ta va ser una operació feta motu propio a iniciativa de 
la policia.

María Victoria Álvarez Martín 

Absolutament.

Oriol Amorós i March

...i que, per tant, la policia, el senyor Cusidó al capda-
vant, van retenir una certa informació. Per tant, reite-
rem la nostra proposta de fer una comissió d’investiga-
ció a Método 3, sempre que es comprometin a venir els 
que tenen la informació, que són el senyor Cusidó i el 
senyor Fernández Díaz.

Clar, això ens porta a una altra qüestió, perquè vostè 
s’hi posa en contacte, al cap de dos anys –he entès–, 
primer periodistes, no?, del diari El Mundo, el senyor 
Inda, entre d’altres, i algun altre, no? 

María Victoria Álvarez Martín

Esteban y Eduardo, sí...

Oriol Amorós i March

Esteban i Eduardo, bé, treballen en parella, sí.

María Victoria Álvarez Martín

Sí, ara ja no tant... Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda. 

Oriol Amorós i March 

I comencen a fer-li preguntes molt concretes de...
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María Victoria Álvarez Martín

No, quedem per fer un sopar, perquè em pregunten co-
ses molt concretes, i llavors ells em diuen directament 
que tenen aquesta cinta. Em diuen: «Recordes aquest 
sopar que vau fer amb l’Alicia? Ai!, aquest dinar?» Dic: 
«–Sí. –A La Camarga?» Dic: «No recordo ni on va 
ser...» Dicen: «Pues está gravada toda la conversación.» 
Digo: «¡Madre del amor hermoso!»

Oriol Amorós i March

I ells d’on la treuen?

María Victoria Álvarez Martín 

Bueno, se lo pregunté yo, y se la encontraron. Aquí se  
encuentra todo el mundo, menos yo, todo el mundo  
se ha encontrado la grabación.

Oriol Amorós i March

Bé, però, tots sabem que són periodistes amb fonts al 
Ministeri de l’Interior i a l’Audiència Nacional...

María Victoria Álvarez Martín

Sí, correcte –correcte.

Oriol Amorós i March

...d’una forma. Per tant, quan vostès parlen amb ells, 
ells es posen en contacte amb vostè, i vostè ja ha de-
clarat a l’Audiència Nacional o no?

María Victoria Álvarez Martín 

A veure..., no, no, encara no.

Oriol Amorós i March

Per tant, ells tenen, presumiblement, la possibilitat d’ac-
cedir a aquestes fonts que són amb les que treballen ha-
bitualment, que, per tant, són unes fonts que en aquell 
moment ja estan en òrbita PP.

María Victoria Álvarez Martín

Correcte. O socialista...

Oriol Amorós i March

No, no, depèn del temps en què sigui, això és...

María Victoria Álvarez Martín

No, no... ¡Ah!, bueno, ya... M’ho diu pel govern que hi 
ha en aquest moment... Vale...

Oriol Amorós i March

Vostè té la conversa amb la senyora Camacho el 
2010...

María Victoria Álvarez Martín

Correcte...

Oriol Amorós i March

Això que m’està dient és el 2012...

María Victoria Álvarez Martín

...12, final del 2012, principi del 13. Sí, final del 2012, sí.

Oriol Amorós i March

D’acord –d’acord–, i la següent comunicació que rep 
sobre aquesta qüestió que li demanen que volen parlar 
amb vostè ja són els policies de la Udyco.

María Victoria Álvarez Martín

Sí.

Oriol Amorós i March

D’acord. I com es posen en contacte amb vostè? De 
quina forma es troben...?

María Victoria Álvarez Martín

Per telèfon.

Oriol Amorós i March 

Per telèfon, li truquen...

María Victoria Álvarez Martín 

Sí, sí, em truquen per telèfon, em diuen això, que ar-
ribaven a Barcelona i que, a veure, que si volia par-
lar amb ells és que tenien unes preguntes per fer-me 
i que...

Oriol Amorós i March

A Barcelona?

María Victoria Álvarez Martín

A Barcelona, sí, sí, correcte.

Oriol Amorós i March

Primer a Barcelona i després a Madrid?

María Victoria Álvarez Martín

No, primer a Barcelona. Aquesta entrevista va ser a 
Barcelona. Llavors em van dir: «–Vienes, a Via Laie-
tana?» Digo: «No, porque si entro mañana todo el 
mundo sabrá...» «–¿En su casa?» Digo: «Hombre, no.» 
Al final quedamos en un hotel y estuvimos..., bueno 
me hicieron unas preguntas. Una conversación como 
muy amena, muy normal... Dice: «Contesta lo que 
quieras, lo que no quieras no tienes obligación, como 
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si no quieres contestar a nada.» Digo: «Bueno, yo no 
tengo ningún problema para contestar, ¡faltaría más!»

Hombre, yo sigo siendo una persona que a mí me im-
pone la policía cuando te llama a tu casa y te dice que 
quiere hablar contigo... No estoy acostumbrada yo a 
que me llame la policía porque quiere hablar conmigo, 
y menos la Udyco, ¡vamos!

Oriol Amorós i March

I les preguntes que li fan estan relacionades amb el 
contingut de la conversa de La Camarga o tenien al-
tres fonts? Hi van afegir detalls, potser, d’altres...?

María Victoria Álvarez Martín

Sí, hi afegien detalls, però principalment era pels te-
mes de La Camarga, eh?

Oriol Amorós i March

Detalls de la informació pública..., d’elements polítics 
disponibles o detalls que responien a algun altre fil 
d’investigació, al seu criteri?

María Victoria Álvarez Martín

És possible que hi hagués més d’algun fil d’investiga-
ció diferent, sí, perquè em van preguntar una sèrie de 
coses de bancs i d’històries que jo no sabia i ells sí que 
sabien.

Oriol Amorós i March

I alguna de les preguntes que li van fer li van fer pen-
sar a vostè que estaven directament relacionades amb 
aquella conversa perquè eren elements d’informació 
que només s’havien produït a la conversa de La Ca-
marga?

María Victoria Álvarez Martín

Uf!, no me’n recordo d’això... Ho sento, però no... 

Oriol Amorós i March

Bé, hi ha algun fragment que...

María Victoria Álvarez Martín

Va ser una època molt boja de tot això, eh?

Oriol Amorós i March 

Hi ha algun fragment que li puc recordar...

María Victoria Álvarez Martín

Sí...

Oriol Amorós i March

Vostè va parlar de bosses amb bitllets de cinc-cents...

María Victoria Álvarez Martín

Sí. Que, por cierto, el otro día Jordi Pujol Ferrusola 
dijo aquí que yo cambiaba las versiones. Jamás la he 
cambiado, mi versión siempre ha sido..., otra cosa es 
lo que los periodistas hayan ido diciendo, yo ese di-
nero de las bolsas lo vi sacándolo de Andorra, no me-
tiéndolo en Andorra. Bajando de Andorra a Madrid 
íbamos, concretamente. Y nunca he cambiado la ver-
sión porque es mi versión y es la única que hay.

Oriol Amorós i March

D’Andorra cap aquí?

María Victoria Álvarez Martín

No, de Andorra cap a Madrid, anàvem.

Oriol Amorós i March

Cap a Madrid...

María Victoria Álvarez Martín

Sí.

Oriol Amorós i March

Està bé. Molt bé, doncs, d’acord. Després d’aquesta 
trobada amb la Udyco a Barcelona té vostè una troba-
da amb la Udyco, o la UDEF, no ho sé, m’ho aclareix, 
a Madrid...

María Victoria Álvarez Martín

Amb la UDEF.

Oriol Amorós i March

...a la comissaria del carrer Canillas...

María Victoria Álvarez Martín

Sí, Canillas, sí. Bé, allí faig la declaració com a testi-
moni de les coses que, bé, ja saben tots. No hi ha més 
coses.

Oriol Amorós i March

Bé, tornem a l’inici un momentet. A la trobada que té 
vostè amb la senyora Sánchez-Camacho, aquest matí 
hi ha hagut un moment que ens ha dit que la primera 
vegada que es veien era a La Camarga, un altre mo-
ment que ens ha dit que s’havien vist una vegada al 
seu despatx, al carrer Urgell, perdó, a la seu del Partit 
Popular, he pressuposat que era al carrer Urgell, i des-
prés a La Camarga i prou. Però, en canvi, quan vostè 
declara davant del jutge que, miri, lamentablement tot 
ha acabat sent públic...

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí, ja ho sé, ja ho sé...
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Oriol Amorós i March

...bé, vostè parla de diverses trobades, que fins i tot ha-
vien coincidit en un hotel a Madrid, que s’havien vist 
en alguns actes...

María Victoria Álvarez Martín

En un hotel, no. A veure, ens havíem vist...

Oriol Amorós i March

...i vostè definia la trobada com un «dinar d’amigues».

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí, perquè era una cosa... A veure, no, a veure, al 
seu despatx ens vam veure... dos o tres veces. En Ma-
drid nos encontramos, bueno, en Madrid nos encon-
tramos, sí, en una fiesta de cumpleaños de una perso-
na... Después de la comida de La Camarga sí que nos 
vimos en su oficina –claro, yo no sabía que me había 
grabado–, sí que nos vimos en su oficina... Después 
de la comida de La Camarga nos vimos otra vez con 
mi letrado, el suyo, Javier Igualador, en su despacho y 
Alicia. Después de esta trobada, o sea, simplemente, 
de vernos los cuatro, «oye, qué es esta conversación, 
qué hacemos y qué tal», intento ponerme en contac-
to con Alicia o que ella dé la cara... Lo he intentado 
hasta hoy.

Oriol Amorós i March

No s’ha volgut veure amb vostè?

María Victoria Álvarez Martín

No ha volgut...

Oriol Amorós i March

Des de La Camarga cap aquí, mai més?

María Victoria Álvarez Martín

El dia dels advocats que ens vam ajuntar una mica per 
veure què fèiem, res més...

Oriol Amorós i March

Ella diu que no tenia el seu contacte.

María Victoria Álvarez Martín

Perdó?

Oriol Amorós i March

Ella ha dit que no tenia el seu contacte, ho ha dit aquest 
matí... (María Victoria Álvarez Martín riu.) Sí, sí, ha 
dit que no tenia targetes, senyor Rodríguez... (Remor 
de veus.) Ho ha dit exactament així, per això estan les 
transcripcions...

María Victoria Álvarez Martín 

Menos mal que no he seguido escuchando, porque ya 
me estaba poniendo yo, ya...

Oriol Amorós i March

Hi ha un aspecte que no s’ha... (María Victoria Álvarez 
Martín riu.) En fi, que jo no li demano cap, per respec-
te a la seva intimitat, cap aprofundiment si no el vol 
fer, però sí que des d’un punt de vista polític jo crec 
que li ho havia de preguntar a la senyora Camacho. 
Vostè fa referència a aspectes que podrien ser objecte 
de violència masclista, ella diu: «No la veig poder aju-
dar perquè no vam estar mai més en contacte i no te-
nia manera de posar-me en contacte amb ella.»

María Victoria Álvarez Martín 

Esta señora que dice que es juez en excedencia debe-
ría saber que hay obligación de hacer las denuncias 
correspondientes. ¿Vale? Otra cosa es el juez –que ella 
no lo es, o está en excedencia, según ella– quien de-
cide las cosas, ella no tiene que decidir. A mí cuando 
estaba hablando aquí de que ella decidía que si una 
cosa era penal o civil, o que era demanda o que... Pero, 
bueno, o que no tenía suficientes pruebas... Esto lo de-
cide un juez, no lo decide una mujer que está por ahí. 
Es que nadie lo decide, eso son adjudicaciones absolu-
tamente a un juez, no que ella decidiera que no había, 
que no había...

Y mire, perdona, una cosa que ha dicho –y eso ya es a 
título personal–, que ella se fuera después de esta co-
mida a hablar con sus abogados no me lo creo, bajo 
ningún concepto me lo creo...

Oriol Amorós i March

En qualsevol cas és irrellevant, perquè és el que vostè 
diu, qui ha de decidir si un testimoni o una informació 
és útil i origen d’una investigació és un jutge que ins-
trueixi un cas, no un particular. Per tant...

María Victoria Álvarez Martín 

Sí, pero tiene obligación de denunciar unos delitos...

Oriol Amorós i March

És igual, això ja no toca. Escolti, tres preguntes tele-
gràfiques perquè m’indica el president que he d’anar 
acabant. 

Primera. Vostè li ofereix uns números de telèfon del 
senyor Pujol Ferrusola dient: «Escolti, iniciïn una in-
vestigació, facin vostès unes escoltes i tindran un 
munt d’informació», perquè dóna uns números de telè-
fon que vostè sap que el senyor Pujol Ferrusola només 
utilitza per a determinades converses i que, per tant, 
poden ser fruit d’informació interessant per a la inves-
tigació.

Clar, escolti, a mi si em donés uns números perquè 
fes una... Jo sóc diputat igual que la senyora Camacho, 
eh?...
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María Victoria Álvarez Martín

Ho sé...

Oriol Amorós i March

...perquè faci unes escoltes..., francament, li diria: 
«Escolti, perdoni, eh?, però a mi això no m’ho ha de 
donar...» I entenc que qualsevol diputat li hauria de dir 
això, sinó que és una qüestió que correspondria a un 
jutge. Ella ho agafa amb naturalitat, ella creu dir, no, 
no, jo això ho passaré i no es preocupi que farem les 
escoltes.

María Victoria Álvarez Martín

Sí. Saps què passa? Que també jo en aquell moment 
tampoc era..., o sigui, estàvem en un recinte tan-
cat, parlàvem una mica de tu a tu, amb tranquil·litat, 
en un dinar i tal... Llavors, tampoc vaig ser tan cons- 
 cient d’aquestes coses que em deia ella, «que farem les 
escoltes, que farem no sé què...» Bé... Cuando me di-
ce que tiene amigos fiscales y todas estas cosas, pues 
claro...

Oriol Amorós i March

Però hi ha una cosa que és clara, que quan vostè li diu: 
«Escolta, conec una sèrie de delictes...», ella li diu: «Ai-
xò ho parlarem amb un fiscal amb el qual tinc una rela-
ció de confiança, que és el fiscal del cas Palau, concre-
tament.»

María Victoria Álvarez Martín

Sí. Sí, sí, sí.

Oriol Amorós i March 

Això ho hem escoltat tots...

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí, sí.

Oriol Amorós i March 

...avui ho ha negat la senyora...

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí, sí...

Oriol Amorós i March

...però vostè ho ratifica. 

Hi hauria moltes més coses, però segur que la resta de 
diputats...

María Victoria Álvarez Martín

Hi ha una cosa que m’ha dit sobre el tema que no té el 
meu contacte. Els podria ensenyar un munt de whats-

apps que li hem enviat... I, a més, que no té el meu 
contacte...! Bé!

Oriol Amorós i March 

S’han intercanviat whatsapps?

María Victoria Álvarez Martín

Moltíssims...

Oriol Amorós i March

Doncs, així ens ha enganyat, aquest matí!

María Victoria Álvarez Martín

Moltíssims. És més, és que n’havia portat uns que no 
sé on els he deixat, però hay unos precisamente... Hay 
dos conversaciones de WhatsApp tremendamente in-
teresantes, que es cuando ella pide archivar la causa 
esta. Y yo le digo: «¿Qué está haciendo, Alicia?» Es 
que esta es otra historia que hay que explicar tranqui-
lamente... ¿Por qué yo no denuncié en este momento? 
Porque a mí me engañó –a mí me engañó. Me dijo: 
«Tú no denuncies nada para no gastarte nada de dine-
ro –porque sabe que es carísima cualquier demanda–, 
vamos a denunciar nosotros y te apuntas ahí a lo que 
vaya saliendo...»

Yo es que al principio pensé que esto se lo habían hecho 
a Alicia, no que me lo habían hecho a mí, ¿sabes? Es 
que, claro... Es todo tan rebuscado que yo jamás pen- 
sé que pudiera ser hacia mí... Yo no soy nadie. Simple-
mente, claro, yo pensé que había sido a ella, además, 
me había contado cosas muy gordas, pero claro, si me 
ha contado estas cosas gordas ella no sabrá..., pero es-
to tiene otra segunda lectura que después la hice: si tú 
eres consciente de la grabación y tal, tú puedes contar 
lo que quieras, porque luego cortas lo que te da la ga-
na, que es lo que ha pasado...

Oriol Amorós i March

Es talla un tros al final o es talla un tros pel mig.

María Victoria Álvarez Martín 

Hi ha pel mig trossos tallats.

Oriol Amorós i March 

Dues últimes preguntes...

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Si pot ser una en dues parts, li ho agrairia.

Oriol Amorós i March

D’acord, doncs, sí, sí, una pregunta. Ens agradaria que 
ens parlés del cas Pretòria i quina relació tenia Jordi 
Pujol Ferrusola, o què sap vostè a través de Pujol Fer-
rusola respecte a Luigi...
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María Victoria Álvarez Martín 

El Luigi ese...

Oriol Amorós i March

... i cas Pretòria, perquè és molt sorprenent que es pro-
dueixin aquestes detencions i el que vostè ha explicat, 
doncs, sembla que és una qüestió greu i important...

María Victoria Álvarez Martín

A mi em sembla molt greu, sí.

Oriol Amorós i March

I l’última pregunta és: quan vostè té aquest canvi d’o-
pinió, perquè ha dit: «jo pensava que Alícia Sánchez-
Camacho era víctima de la gravació, però després em 
queda clar que no...», és quan ella arriba a l’arranja-
ment dels 80.000 euros per deixar de ser...? Quan arri-
ba vostè a aquesta opinió?

María Victoria Álvarez Martín

No, és el moment –i això està a WhatsApp, que crec 
que els porto, aquí, eh? No sé si me’ls he deixat al cot-
xe o aquí, però ja els... Un wasap que le digo: «Oye, 
Alicia, ¿qué es esto que está saliendo a la prensa, de 
que tú estabas de acuerdo con José Zaragoza en hacer 
esta grabación y utilizarme de esta manera? Contes-
tación suya: «No tengo por qué darte ninguna expli-
cación.» 

Entonces, la actitud, a veces, también es más importan-
te que la aptitud, muchas veces en la vida, casi siem-
pre, digo yo. Digo: «¿Que no tienes que darme ex-
plicaciones? ¡Me las tienes que dar, y mucho! Te he 
estado defendiendo a muerte durante un año. Y que 
me estés diciendo eso ahora me parece alucinante y 
fuera de lugar totalmente.» Y, ahí, ahí se quedó. 

Bueno, de vez en cuando le mando un mensaje para 
recordarle –como le dije que cómo se atrevía a pedir 
la comparecencia de Jordi Pujol, cuando a ella le ha-
bían pedido comparecer y dejó colgado al Parlament 
dos veces, etcétera. Esto se lo he comentado ya varias 
veces y ya..., ¡a saco! O sea, que mi contacto lo tiene, y 
si no que se lo pregunte a Moragas...

Es que se han oído una serie de incongruencias –por 
no llamarlo de otra manera– con la señorita esta hoy, 
aquí, que... Bueno, qué les voy a contar..., ya las han 
escuchado todos. ¿Qué más?

El secretari quart de la Mesa del Parlament

El cas Pretòria...?

María Victoria Álvarez Martín

Eh? Ah! El cas Pretòria! Sí, perdona! Què em pregun-
tava?

Oriol Amorós i March

Vostè..., segons vostè hi havia una gran relació de Jor-
di Pujol Ferrusola i el cas Pretòria. Aquesta, judicial-
ment, no s’ha produït...

María Victoria Álvarez Martín

Correcte...

Oriol Amorós i March

No hi ha hagut imputacions, res de res, i vostè ha de-
fensat una tesi que ens sembla molt greu.

María Victoria Álvarez Martín

Sí, i a més el senyor Jordi Pujol Ferrusola ho va dir aquí, 
també: que decía que cuando en la conversación yo di-
go que yo oía a Jordi constantemente hablar con Luigi, 
Luigi, Luigi, él se refería a otro Luis, que cariñosa-
mente le llamaba Luigi. Lo dijo aquí. Entonces..., bue-
no, ahí está.

Oriol Amorós i March

Pot aportar més informació sobre això?

María Victoria Álvarez Martín

No, no.

Oriol Amorós i March

Sap quin Luigi era o no?

María Victoria Álvarez Martín

No. No sé quin Luigi era...

Oriol Amorós i March

No sap si era Lluís García o Lluís Badia?

María Victoria Álvarez Martín

No en tinc ni idea. A mi em va preguntar això Alícia i 
ja està. Mmm? (Rialles.)

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, diputat Amorós. 

A continuació li passo la paraula al diputat Terrades, 
del Grup Socialista.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Bona tarda, senyora Álvarez.

María Victoria Álvarez Martín

Bona tarda.
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Jordi Terrades i Santacreu

També agrair-li la seva presència en aquesta comissió.

Jo em poso a la seva posició i puc entendre que estigui 
molt molesta per tot el que li passa, no? Jo no he escol-
tat la gravació que li van fer...

María Victoria Álvarez Martín

Doncs, està bé, perquè està prohibida, però bé...

Jordi Terrades i Santacreu

...a vostè ni quan..., als moments inicials... 

María Victoria Álvarez Martín

Inicialmente.

Jordi Terrades i Santacreu

...que corria pertot arreu, ni la que ens va portar el se-
nyor Jordi Pujol Ferrusola, per un tema, crec, com a 
mínim, des del nostre grup polític, per decència i dig-
nitat democràtica.

Bé, entrant en aquest tema... Vostè, segons he llegit en 
els mitjans de comunicació, ha afirmat que de l’any 
2006 a l’any 2008 va viatjar diverses vegades a An-
dorra, segons diu, en viatges de treball, no sé si de 
vostè o del senyor Jordi Pujol. Voldria saber què hi fe-
ien, a Andorra, si sap amb qui es reunia i quins bancs 
visitava.

María Victoria Álvarez Martín

Ahà!

Jordi Terrades i Santacreu

El senyor Jordi Pujol Ferrusola...

María Victoria Álvarez Martín

Sí.

Jordi Terrades i Santacreu

Amb el qual vostè, en aquell moment, mantenia una 
relació.

María Victoria Álvarez Martín

Bé. Sí, pujàvem a Andorra però jo no sabia què feia. 
Jo fa uns anys ja que tinc els meus propis negocis, i 
avui dia els negocis, amb un ordinador i un telèfon es 
poden fer en moltíssims llocs. Llavors... No –no–, jo 
arribava allà, em quedava en un lloc, treballava i no 
sé amb qui es reunia... No sé re. Després em recollia..., 
no trigava molt: trigava una hora més o menys i ja es-
tà, ens n’anàvem.

Ell em deia que tenia..., un museo. Psss... 

Jordi Terrades i Santacreu

Un museu?

María Victoria Álvarez Martín

Me lo dijo. Digo: «¿Y tú qué tienes en Andorra?» Me 
dijo: «Un museo...» (L’oradora riu.) ¿Qué quiere que 
le diga? Ahora les parece muy divertido, pero es que, 
claro... Perdona, todo el rollo que pegó aquí Jordi so-
bre todos sus negocios, su estatus, su no sé qué, no 
sé cuál... Yo lo podría explicar también sobre mi vida 
laboral, ¿eh? Lo mismo y hacer las mismas cosas, sin 
tantos millones, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Pero eso 
ya lo había oído yo. Y, oye, parecía..., dices: «Caray, 
este hombre cómo trabaja, qué bien, qué tal, que no sé 
qué, que tal...» Claro, pero es que dio con una perso- 
na que también tiene consultorías, que ha tenido pues-
tos de alta dirección, que se ha dedicado a comercio 
internacional y que sabe cómo funcionan las cosas y 
lo que es un IVA. Ese ha sido su problema. Y, claro, 
vas escuchando muchas cosas.

Pero estas preguntas que me ha hecho, además, es que 
las he contestado en la Audiencia Nacional.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, però jo tinc l’obligació de preguntar-li-ho en seu 
parlamentària.

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí.

Jordi Terrades i Santacreu

Ens pot tornar a explicar l’episodi aquest de la mot-
xilla...

María Victoria Álvarez Martín

Sí.

Jordi Terrades i Santacreu

...amb els bitllets a dintre? Diu: «No, la vam portar a Ma- 
drid...» I vostè sap què se’n va fer, d’aquests diners, a 
Madrid? O no l’acompanyava, en aquell viatge fins  
a Madrid?

María Victoria Álvarez Martín

A veure, moltes vegades pujàvem i baixàvem d’An-
dorra; això era bastant normal. Tampoco es tan raro, 
que mucha gente del resto de España no entiende que 
si tú estás en la Cerdaña subir a Andorra y bajar de 
Andorra no es algo tan raro, o sea, se hace bastante a 
menudo. Entonces, tú tampoco le das importancia. La 
gente aquí..., el ir a Andorra, subir a Andorra, bajar, a 
esquiar, a cualquier cosa..., o sea, es bastante habitual 
–o a comprar algo...

Una de las veces empezamos a cambiar la ruta: ya no 
íbamos de Barcelona o la Cerdaña a Andorra y vol-
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ver; hacíamos otra ruta, que era Barcelona-Andorra, 
en Andorra íbamos hasta Lleida, cogíamos un AVE e 
íbamos a Madrid. A mí me iba muy bien, porque yo 
tengo bastantes negocios en Madrid, también; enton-
ces..., bueno, siempre... Digo: «Ah, pues, mira, apro-
vechamos el viaje y cada uno hace sus cosas.»

Allí, en el momento en que en el parking de Lleida 
que hay detrás de la estación, al abrir el maletero, las 
maletas y todo eso, en una bolsa que era una mochila, 
de esas que utilizábamos para ir a la montaña muchas 
veces..., estaba medio abierta, ¡y él la acabó de abrir, 
además! Y digo: «¿Esto qué es...?» Y, ja, ja, ja, se rio. 
Bueno, ya está. Un tocho de billetes así. Yo cuando 
llegamos a Madrid los conté porque no había vis-
to tanto dinero en mi vida, junto. Y me hacía... Digo: 
«¡Coño, cuánto dinero hay aquí!» Había cuatrocientos 
y pico mil euros.

¿Qué hacía –no lo sé– en Madrid? No lo sé. Iba a ver 
a su hermano Oleguer muy a menudo, pero yo no... Yo 
estaba con mis reuniones y yo no sé con quién se reu-
nía este señor.

Jordi Terrades i Santacreu

Però passar quatre-cents mil euros per la frontera és 
jugar-te-la, perquè si t’enganxen...

María Victoria Álvarez Martín

Yo se lo pregunté muchas veces, y cuando llegamos a 
Barcelona le comenté que eso no me lo volviera a ha-
cer nunca más, porque si tenía que hacer ese tipo de 
cosas antes tenía que comentármelas, que soy mayor 
de edad, y yo decidía si me arriesgaba o no. Digo: 
«Porque, tal como tú eres, además eres capaz de decir 
que es mío.» ¡Hombre! Sí, sí, que me lo había pagado 
allá y que me lo llevaba... No, no, que este señor es 
muy así...

Y entonces le dije: «No vuelvas a hacer esto conmi-
go para nada, porque si vas a hacer este tipo de cosas, 
es que tengo la misma responsabilidad que tú.» Y me 
dijo, textualmente: «No te preocupes, que a mí nunca 
me pasa nada.» Digo: «Bueno, a ti, pero conmigo no 
lo vuelvas a hacer.» Ya está.

Jordi Terrades i Santacreu

Vostè també ha comentat que l’any 2010 va tenir... –ja 
no mantenia una relació amb el senyor Jordi Pujol, sí, 
a nivell de negocis podien tenir-ne algun...

María Victoria Álvarez Martín

No. No.

Jordi Terrades i Santacreu

He llegit en algun lloc que vostè li va dir: «Et proposo 
uns negocis d’unes hidroelèctriques a Mèxic...

María Victoria Álvarez Martín

Correcte.

Jordi Terrades i Santacreu

...et vaig presentar uns empresaris i no em pagues les 
comissions que em deus.»

María Victoria Álvarez Martín

No. No és així...

Jordi Terrades i Santacreu

...i a partir d’aquí hi ha un cert embolic. Ens ho pot 
aclarir?

María Victoria Álvarez Martín

Jo t’explico amb detall tot això. Mira: a ver, una de las 
empresas que tengo yo, que es Partners Consulting, se 
dedica a las consultorías, también. (L’oradora riu.) Lo 
de cobrar trescientos y cuatrocientos mil euros por una 
consultoría eso... (l’oradora riu), eso ya ni en Estados 
Unidos, en J. P. Morgan, ¡vamos!

Entonces..., bueno, normalmente nosotros nos dedica-
mos a buscar, pues, muchas veces, tipos de avales: fi-
nancieros, gente que quiere invertir... Bueno, todo lo 
que es tema financiero hacia las empresas. Entonces, 
unos amigos me comentaron que tenían creo que eran 
siete o diez centrales hidráulicas en Méjico, y que con 
la crisis en la que estábamos en esos momentos era 
imposible la financiación, que se habían quedado a 
medias totalmente. La buscamos por muchísimos si-
tios..., era una financiación muy alta, era una financia-
ción de 275 millones de euros, que se dice rápido. En 
aquella época estábamos que..., bueno, era imposible.

Y se me ocurre a mí decir un día, digo: «Oye, mira, a 
malas, yo os puedo presentar a una persona...» Digo: 
«No me digáis de dónde proviene el dinero. Si no os 
importa de dónde proviene el dinero, os la presento. 
–¿Quién es? –Jordi Pujol...» Cuidado, también, situé-
monos en el tiempo, ¿eh? En esos momentos, en Ca-
taluña, hacer negocios con la familia Pujol era sínto-
ma de éxito: todo el mundo quería hacer negocios con 
esa familia. Entonces, les pareció muy bien. Entonces, 
bueno, como se hacen todas estas cosas: tú, cuando 
presentas unas financiaciones, con el cliente llegas a 
unos acuerdos de comisiones por financiación. Pue-
den ser netas, pueden ser porcentajes, pueden ser de 
muchas maneras, ¿no? Por hacer, bueno, todo el traba-
jo que significa; también..., relocalización de empre-
sas...; todo lo que es una consultoría. Bueno, muy bien. 
Pues, le mandé un mensaje a Jordi, me dice: «Me in-
teresa.» Muy bien. Los presenté, le pedí al cliente..., 
digo: «Mira, yo no quiero estar en muchas cosas de 
estas por no ver a este señor. Te lo digo así de claro.» 
Digo: «Porque el acoso que he sufrido por parte suya 
ha sido tremendo –tremendo.» De hecho, al cabo de 
un año, todavía estaba en mi casa apareciendo –des-
pués de un año de esto.

Y ocurre una cosa... Me llaman los otros..., pasa un 
mes o así y me llama el cliente mío y me dice: «Quie-
ro que vengas a una reunión que hay en el despacho de 
Jordi.» Digo: «Vale, voy.» Dice: «Sí, sí, nos interesa tu 
opinión.» Digo: «Vale, pues, voy allá.» Eso fue el día 
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famoso de La Camarga, y por eso salía yo como salía. 
Y de repente empiezo a ver unos mails por encima de la  
mesa que le decía Jordi directamente a este señor que 
me sacaran a mí de esto, que la comisión, si tenía que co- 
brar yo alguna comisión, ya me la pagaría él, y que ya 
veríamos a ver cómo hacíamos el negocio, porque él 
el dinero lo tenía. Mira –mira–: el negocio era mío, no 
era suyo, ¿eh? Salí de ahí... Y además le dije: «Jordi, 
cuando acabe la reunión tú y yo hablamos cinco mi-
nutos.» Dijo: «Sí, sí. No te preocupes.» ¿Y sabes lo que 
hizo? Me dejó esperando y se largó. Y salía su secreta-
ria y digo: «Cristina, ¿dónde está Jordi?» Dice: «Se ha 
ido.» Digo, ah!, muy bien...

Y después me iba directamente a La Camarga. Imagí-
nate lo contenta que estaba, yo. (L’oradora riu.) O sea, 
no era un tema de comisión que me pagaba; es que me 
estaba levantando un negocio a mí, como suele hacer 
bastante a menudo. ¿Mmm? La comisión a lo mejor 
se la tenía que pagar yo a él y me levantaba... Bah!, es 
igual –es igual. El caso es que lo dejé ese tema. Y sí 
que hay un mail que la señora... –la Belén Esteban es-
ta que tienen en CiU– ...la Rahola esta –perdona– sol-
tó... (l’oradora riu) –mi abogado se está poniendo en-
fermo con lo que estoy diciendo, ¿eh? (l’oradora riu), 
pero bueno–, soltó que yo le había amenazado, porque 
hay una frase, que se dice muchísimo, sobre todo en ne-
gocios: «Arrieritos somos y en el camino nos encontra-
remos.» Y se la escribí. Digo: «Arrieritos somos...» En 
los negocios te encuentras en todos los sitios, ¿eh?, y la 
gente que se porta mal... Es difícil encontrar a alguien 
que haya hecho un negocio con Jordi Pujol Ferruso- 
la que hable bien de él. Nadie. Y se ha intentado, ¿eh?, 
buscar. Nadie.

Jordi Terrades i Santacreu

Alguns li han pagat...

María Victoria Álvarez Martín

¿Eh?

Jordi Terrades i Santacreu

Que alguns empresaris li han pagat, o sigui que devien 
anar bé, alguns dels negocis que feia el senyor Pujol...

María Victoria Álvarez Martín

Hay muchas formas de pagar a la gente, ¿eh?

Jordi Terrades i Santacreu

Com quines?

María Victoria Álvarez Martín

Muchas. Ene mil –ene mil–, infinitas. Infinitas –infi-
nitas.

Jordi Terrades i Santacreu

Bé, vostè...

María Victoria Álvarez Martín

Hay muchas formas de pagar a la gente y muchas for-
mas de hacer favores. ¡Hombre! En la historia de co-
rrupción que tenemos en este país hemos visto bastan-
tes formas de pagar. Con áticos...

Jordi Terrades i Santacreu

Vostè acaba de dir, a aquests empresaris que estaven 
interessats en el negoci de les hidroelèctriques de Mè-
xic: «Home, si no us importa d’on provenen els di-
ners...» Vostè sap d’on provenien?

María Victoria Álvarez Martín

Hombre, yo, como bien he comentado en la Audien-
cia Nacional, tengo todas mis dudas de dónde vienen 
estos dineros. Dejémoslo así. No me hagas contestar 
más, por favor, a eso.

Jordi Terrades i Santacreu

Li vaig preguntar al senyor Jordi Pujol Ferrusola quin 
tipus de negocis havien fet amb vostè i, textual...

María Victoria Álvarez Martín

Cap ni un.

Jordi Terrades i Santacreu

Em diu..., em va parlar només d’uns contactes que li 
va fer amb un tal, que no sabem qui és... Bé, va par-
lar d’una persona que era coneguda, d’un tal senyor 
Towning, perquè com que la senyora Victoria Álvarez 
havia estat treballant en el sector de les telecomunica-
cions...

María Victoria Álvarez Martín

Correcte.

Jordi Terrades i Santacreu

...a Ono potser li podia interessar, i diu que van anar a 
Londres a parlar amb aquest senyor. 

María Victoria Álvarez Martín

Ah! Uf!

Jordi Terrades i Santacreu

Quin tipus de negoci era, aquest? Si és que és així...

María Victoria Álvarez Martín

Bueno. Vamos a ver... Nos fuimos a Londres, sí, co-
rrecto: nos fuimos a Londres unos días, era todavía 
verano y yo no iba a hacer ningún tipo de negocio de 
nada ni iba a nada. Yo, a Londres... pues, era verano, 
digo: «Mira, unas vacaciones», cuatro días. Pues, fe-
nomenal. Me dice que vaya a su despacho –al despa-
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cho de Herbert– y había otro señor que ahora no re-
cuerdo cómo se llamaba, tengo su tarjeta por ahí –ya 
lo he dicho y tal–, que me plantean un tema de fusio-
nar una cosa de unas empresas de telecomunicaciones 
que yo tenía con unas de ellos. Y me dicen que, va-
mos: «Que no te preocupes, montamos una empresa 
en Liechtenstein y tiramos para adelante.» Hombre, 
montar una empresa en Liechtenstein no es delito, si 
se hacen las cosas aquí bien. Pero a mí ya me extra-
ñó, digo: ¿por qué allá? Digo: yo la tengo aquí. Bueno, 
me puse a investigar la empresa que me dijo y era una 
empresa que estaba en chapter 11 en Estados..., bue-
no, perdón: que estaba en quiebra absoluta en Estados 
Unidos, que no había por dónde cogerla y por nada. 
Y decidimos, después de un par de conferencias, con 
esta gente, decir que no. Ya está. ¡Gracias a Dios!

Jordi Terrades i Santacreu

Després tornaré amb el senyor Herbert Rainford, però 
abans vostè ha parlat del tema de telecomunicacions, eh?

María Victoria Álvarez Martín

Sí.

Jordi Terrades i Santacreu

Vostè coneixia o coneix el senyor Josep Pujol Ferruso-
la, que en el seu moment, doncs...?

María Victoria Álvarez Martín

A veure, no l’he vist...

Jordi Terrades i Santacreu

No he acabat.

María Victoria Álvarez Martín

Perdó, sí.

Jordi Terrades i Santacreu

Que en el seu moment va participar, doncs, en una de 
les privatitzacions importants del sector de les teleco-
municacions a Catalunya. Vostè havia assessorat Fran-
ce Télécom en algun moment?

María Victoria Álvarez Martín

No. Yo, las empresas en qué estado de telecomunica-
ciones principalmente fueron varias start-ups que se 
montaban aquí al principio de las telecomunicaciones. 
Para eso estuve residiendo tres años en Madrid. Pe-
ro eran todas americanas, internacionales, alguna..., 
sí, casi todas americanas, con procedencia americana. 
Luego yo quería volver a vivir a Barcelona, no que-
ría seguir viviendo allá, me quise volver a Barcelona y 
me ofrecieron un trabajo en lo que era Auna entonces, 
y estuve trabajando allí, en Auna.

Yo me entrevisté una vez con una persona de Europra-
xis, eso sí que es cierto, que no era Josep Pujol. Con 

Josep Pujol he hablado varias veces por teléfono, eso 
sí que es cierto; he hablado con él pero no he tenido 
ningún tipo de nada más.

Jordi Terrades i Santacreu

No, era per saber si li havien ofert, allò, alguna feina...

María Victoria Álvarez Martín

Que no, que no. Que es que no, que esto que conto él, 
que contaba que tal, no, que no. Yo me he ganado la 
vida relativamente bien, he tenido mi trabajo, he saca-
do adelante a mi hijo, estaba muy bien haciendo mis 
cosas. Gracias a Dios las cosas no me habían ido mal 
hasta hace tres años. Después de estar trabajando en 
estos puestos, siempre de alta dirección –o de direc-
ción media en la última, pero de alta dirección en la 
mayoría–, monté mis empresas, mis operadores de te-
lecomunicaciones, los compraba, los vendía, monta-
ba empresas. Y la última empresa, que estoy cerrando 
ahora además con muchos problemas porque no me he 
podido dedicar y no he podido..., es verdad que em-
pecé, funcionó fenomenal y a los cuatro meses estalló 
todo esto. ¿Usted se cree que podía trabajar, yo? Si hu-
biera trabajado a sueldo en algún sitio... ¿Usted sabe lo 
que es tener la casa rodeada de prensa veinticuatro ho-
ras al día, sin poder salir yo de mi casa y sin entender 
nada? Porque yo estaba sola, yo no tengo un partido 
político detrás que me apoye. No he tenido a nadie que 
me apoyara en todo esto. Solita, absolutamente, y tira 
para adelante. Hombre...

Jordi Terrades i Santacreu

Vostè, que ha compartit molts dinars, molts sopars, al-
gun que altre viatge amb el senyor Jordi Pujol Ferru-
sola, suposo que devien parlar de moltes coses. A mi 
només m’interessen les dels negocis; l’altre, com vostè 
comprendrà, està en el seu àmbit privat i jo no li ho 
preguntaré. Li va parlar en algun moment del senyor 
Herbert Rainford i dels negocis que pretenia fer...

María Victoria Álvarez Martín

Sí...

Jordi Terrades i Santacreu

...a Londres, i com s’instrumentalitzaven els paga-
ments?

María Victoria Álvarez Martín

Sí. A veure, a mi em va explicar molts negocis. Bé, 
m’explicava els negocis perquè també sóc una dona 
que entén una mica de negocis de... tipus. El que pas-
sa és que clar, explicava part dels negocis. El senyor 
aquest jo el vaig conèixer a Londres i vaig sopar amb 
ell dues, tres vegades, a Londres, eh?

Jordi Terrades i Santacreu

Hi havia operacions en paradisos fiscals...?
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María Victoria Álvarez Martín

Ah!, perdó, el que m’ha preguntat, sí... Y un día, aquí, 
en Barcelona, me explicó en el coche que este señor se 
dedicaba precisamente a blanquear dinero por medio de 
las islas del Canal con temas de facturaciones. Esto es 
cierto, sí.

Jordi Terrades i Santacreu

I vostè sap si el senyor Jordi Pujol hi participava, en 
aquestes operacions de blanqueig?

María Victoria Álvarez Martín

Jordi Pujol Ferrusola fue parte de esta empresa duran-
te tiempo, luego salió. Al principio fue accionista de 
esta empresa de Herbert.

Jordi Terrades i Santacreu

Vostè abans, en algun moment de la meva intervenció, 
m’ha dit: «Home, els negocis es poden vehicular de 
moltes maneres.» Vostè què en pensa dels contractes 
verbals que el senyor Jordi Pujol –dinamitzador eco-
nòmic, jo crec que el més important que té el país– fe-
ia amb determinats empresaris de Catalunya? Quina 
opinió en té, vostè, que també ha participat...?, no amb 
ell; vull dir que en tot cas forma part de la...

María Victoria Álvarez Martín

Amb ell no, però és que jo...

Jordi Terrades i Santacreu

...ha tingut unes consultories. Vostè feia contractes 
verbals també quan...?

María Victoria Álvarez Martín

No. No ho sé, contractes verbals... Com que contrac-
tes verbals? Els contractes han d’estar escrits i ben es-
crits, i, a més, jo sóc molt punyetera en aquestes co-
ses. Totes les coses, ben escrites... y bien redactadas 
desde los principios, si no, suele haber problemas en-
tonces en los negocios. Los contratos verbales... (Pau-
sa.) Bueno, yo no los he hecho nunca, vamos, yo si-
empre he redactado un contrato, que además me sale 
muy bien redactar contratos porque he hecho millo-
nes de contratos, además contratos con países extran-
jeros, contratos con España, contratos..., o sea, con to-
do. Más o menos sé por dónde funcionan. Yo nunca he 
hecho un contrato verbal con nadie –nunca.

Jordi Terrades i Santacreu

No la voldria posar en un compromís, però vostè creu 
que els cobraments aquests, verbals, etcètera, que ens 
va explicar el senyor Jordi Pujol Ferrusola eren cobra-
ments en diferit?

María Victoria Álvarez Martín

Creo que esto lo tiene que decidir un juez...

Jordi Terrades i Santacreu

Però no seria descartable.

María Victoria Álvarez Martín

No es descartable para usted, o sea que para mí tampo-
co lo es. Creo que no es descartable por nadie.

Jordi Terrades i Santacreu

I vostè ha sentit a parlar dels negocis a Puerto del Ro-
sario, a l’Argentina?

María Victoria Álvarez Martín

Sí. Esto es otro tema que... Alicia toca un tema que es 
muy divertido. Mira, vamos a ver..., y esto hay que ex-
plicarlo bien. Después de hacer las declaraciones en la 
Audiencia Nacional, que parece que sea una cosa de 
buen gusto y muy divertida para hacer y que no tengo 
otra cosa que hacer de decir: «Ah, mira, me voy un día 
a hablar con Ruz.» Lo pasé fatal. Es horroroso ir allá y 
encima sin abogados en esos momentos, como testigo. 
Empiezo a recibir una serie de informaciones directa-
mente desde Argentina, documentaciones, sociedades, 
fotografías de cómo el señor Jordi Pujol i Soley había 
ido al Puerto Rosario, de cómo Artur Mas había ido  
a la inauguración del Puerto Rosario, de cómo se mon-
ta toda la estructura de acciones y todo..., bueno, mu-
cha documentación de la estructura de eso. Entonces 
yo le digo a mi abogado: «¿Qué hago con esto?, porque 
yo no lo quiero tener y creo que es una cosa que debe-
ría tener la justicia.» Dice: «Bueno podemos hacer dos 
cosas, una de ellas es ampliar tu declaración delante 
de Ruz, cosa que vas a tener otra vez todo el follón, la 
prensa, tal, o tener fe» –tener fe lo digo ahora–, «o ir a 
la Oficina Antifrau de Catalunya» –que ha sido el peor 
error que he cometido en mi vida, el peor error que he 
cometido en mi vida, pero yo no lo sabía y yo confiaba 
en las instituciones, confío todavía, eh?, igual soy una 
ilusa–, «y darle toda esta información, y darles toda la 
información del Puerto Rosario, de cómo se hizo...» 
Bueno, todo lo que me habían enviado ¿vale?, todo un 
dosier con todas las documentaciones estas.

El señor Daniel de Alfonso estuvo haciéndome la pe-
lota durante un mes y medio diciéndome que muchí-
simas gracias por toda esa información, que a ellos les 
marcaba un punto delante de la Audiencia Nacional. 
Yo creo que me vi dos veces con Daniel de Alfonso 
–dos veces– y hablamos de millones. Con el resto de 
Antifrau, bueno, me invitaban a comer, a desayunar, 
constantemente, diciéndome que muchísimas gracias, 
dándome las gracias, «qué información más buena, 
que tal...», hasta que me sorprendió soberanamente que 
dijera Daniel de Alfonso que los motivos..., y que esa 
información era absurda, algo así –bueno, en términos 
jurídicos–, y que eran motivos espurios. 

A mí me sorprendió muchísimo, de verdad. Y lo que 
más me sorprendió de todo..., que toda la información 
que dejé ahí acabó en las mesas de CiU. Toda, enteri-
ta. Y de hecho lo demostraron los periódicos. O sea, 
es vergonzoso. Por eso le digo que lo que he pasado no 
está nada mal, ¿eh? Y verte de repente que tu informa-

Fascicle tercer
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ción que has dejado en Antifrau, información de men-
sajes, de cosas, de tal, de que me custodiaran una serie 
de cosas ya que estaban en Cataluña, aparezcan..., te 
digan que las tienen las mesas de CiU y aparezcan en 
prensa, ¿Cómo me lo como, yo, esto? Pues esto es lo 
que pasó. Y ¡anda que no eran importantes todas las 
informaciones que dejé ahí del Puerto Rosario!

Esta señora que ha dicho Alicia que había allí, en el 
Puerto Rosario, esta señora se contactó conmigo al 
día siguiente de mis declaraciones, porque además 
Jordi Pujol, el dinamizador este de dinero, también 
dinamiza mi teléfono por ahí, y fue tan burro que al 
mandar un fax puso mi teléfono, hacia Argentina. 
Y en Argentina se pusieron en contacto conmigo ra-
pidísimamente, y se puso en contacto una señora que 
me pasó una serie de informaciones que las tiene en 
estos momentos ya Ruz, gracias a Dios, porque tuvi-
mos que hacer una historia para decir que aludíamos 
a las informaciones que había dejado en Antifrau, que 
había yo dejado en Antifrau para una serie de cosas. 
Y así Ruz pudo pedir esas informaciones. Anda que 
no es complicado hacer las cosas en este país.

Jordi Terrades i Santacreu

Per tant, els pagaments, algunes transferències que es 
van produir venien de països tercers...

María Victoria Álvarez Martín

A ver...

Jordi Terrades i Santacreu

...ordenades pel senyor Jordi Pujol Ferrusola?

María Victoria Álvarez Martín

...aquí el otro día Jordi –es gracioso.., majo!– dijo que 
jamás había operado desde paraísos fiscales. Recuer-
do... –no sé si fue 16 o 13 de septiembre, portada de El 
Mundo–, unos mails de Shanahan, de Jordi a Shanahan, 
diciendo: «El millón te llega desde Suiza, el resto de 
los paraísos no los puedo tocar por culpa de los de El 
Mundo, que me tienen todo paralizado.» Esto lo decía 
él. Yo creo que Suiza es un paraíso fiscal, ¿verdad? Es-
to hasta lo tiene escrito. Está escrito. Miren la portada y 
esto son mails. Está entregado también en la Audiencia 
Nacional todo esto.

Jordi Terrades i Santacreu

Vostè ha dit..., en tot cas, dues preguntes finals, presi-
dent, i acabo. (Veus de fons.) ah!, me’n queda? (Veus de 
fons.) Em pensava que em deia que m’havia passat ja...

El secretari quart de la Mesa del Parlament

No, no, li queda un minut i una mica de generositat.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Em pensava que ja m’havia passat. 
Dons, miri, reprendré el fil. Vostè ha dit..., això que 

s’ha conegut, del llegat, això –això no ho ha dit vostè, 
ho dic jo– és la «calderilla», allò, per pagar els cafès, 
no? «Aquí s’han evadit milers de milions.» En què es 
basa vostè per fer aquesta afirmació?

María Victoria Álvarez Martín

Perdó, perdó, perdó... És que no l’he entès.

Jordi Terrades i Santacreu

Això dels 4 milions que el president...

María Victoria Álvarez Martín

Ah, sí...

Jordi Terrades i Santacreu

Jordi Pujol Soley va confessar que la seva família havia 
tingut en comptes, se suposa que a Andorra, re, «cal-
derilla», eh?

María Victoria Álvarez Martín

Sí.

Jordi Terrades i Santacreu

En realitat el que s’han..., és evadit milers de milions. 
En què es basa vostè per fer aquesta afirmació?

María Victoria Álvarez Martín

Bueno...

Jordi Terrades i Santacreu

Si és que ens pot aportar alguna informació.

María Victoria Álvarez Martín

Sí, te puedo aportar una pequeña cosa, pero es así. O sea,  
yo, a raíz de que ocurre todo esto..., a ver, ¿cómo te ex-
plico esto? Estoy recibiendo muchas informaciones. 
Hay gente que está perdiendo el miedo, ¿vale? Estoy 
colaborando también..., o sea, cuando me llegan estas 
informaciones, y gracias también a una serie de pe-
riodistas de investigación que están haciendo una la-
bor fenomenal, y al Cuerpo de Policía que tenemos en 
Espa ña, yo las hago llegar a dónde tienen que llegar. 
Esto es lo que hago con todas estas informaciones. 
¡Y me está llegando cada cosa...! Hoy he estado a pun-
to de traer un mail que me enviaron aquí, pero es que 
no lo puedo traer todavía porque me faltan pruebas, 
pero que os pondría a todos los pelos, vamos, como 
escarpias. (Pausa.) No, no puedo.

Jordi Terrades i Santacreu

Dic, clar, però si...
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María Victoria Álvarez Martín

No, de gente que asegura que se ha mentido como un be-
llaco, que el origen del dinero de la familia Pujol es de 
Banca Catalana y que tienen todas las pruebas de dónde 
es. Y me faltan estas pruebas, que en un par de días las 
voy a tener...

Jordi Terrades i Santacreu

No, jo li feia aquesta demanda...

María Victoria Álvarez Martín

Con Piqué Vidal.

Jordi Terrades i Santacreu

Li feia aquesta demanda perquè, si no, ens situem en 
això dels rumors, dels «diuen, diuen, diuen». De fet, 
aquesta comissió ha sol·licitat..., ja ho he dit aquest ma-
tí i ho torno a repetir perquè consti en acta: vam sol-
licitar les actes del consell d’administració de Banca 
Catalana de l’any 82 al 86, per confirmar o descartar 
alguna línia de treball, i ens han estat denegades.

María Victoria Álvarez Martín

Hombre..., es normal.

Jordi Terrades i Santacreu

Ho dic perquè consti a efectes d’inventari, perquè 
l’opinió pública també ho conegui, no? Vostè ha sen-
tit a parlar...? Vostè ha conegut alguns testaferros del 
senyor Jordi Pujol Ferrusola? Sap qui són? Qui ha mo-
gut els...?

María Victoria Álvarez Martín

Home, jo he conegut amics. El que passa, que no sé si 
són testaferros o no. Gent que deia que els deixava els 
diners i bé... Una mica sí, algun... He conegut perso-
nes però re més, persones que ell em presentava com 
a amics o socis.

Jordi Terrades i Santacreu

Això li ho han preguntat a l’Audiència Nacional?

María Victoria Álvarez Martín

No.

Jordi Terrades i Santacreu

Vostè ha sentit a parlar en algun moment del senyor 
Arturo Gianfranco Fasana, gestor de patrimonis a Su-
ïssa, que algunes veus també situen...?

María Victoria Álvarez Martín

Bé, he escoltat per notícies que han fet..., però jo no he 
escoltat parlar d’aquest senyor mai.

Jordi Terrades i Santacreu

...que vostè va tenir relació amb el senyor Pujol Ferru-
sola, no se’n va parlar d’això? (Pausa.) No. De fet, qui 
controlava l’entramat societari aquest que hem cone-
gut? El senyor Pujol Ferrusola directament o la seva..., 
la senyora Mercè Gironès? –no vull posar-hi...

María Victoria Álvarez Martín

«No vull posar-hi...» ¡menos mal! A ver, son socios al 
cincuenta por ciento, Jordi Pujol y Mercedit..., ay, per-
dón, Mercè, al cincuenta por ciento. Y sé por lo que he 
oído, y hasta ahí puedo deciros, que ella es la que se en-
cargaba de los temas de los dineros, porque yo había oí-
do muchas veces a Jordi decir: «No, esto pásalo a Mer-
cè», temas fiscales para ella, temas tal para ella...

Jordi Terrades i Santacreu

Aquest matí la senyora Sánchez-Camacho m’explica-
va, a una pregunta d’aquest diputat, que qui la va po-
sar en contacte a vostè amb ella és el senyor Moragas.

María Victoria Álvarez Martín

Sí.

Jordi Terrades i Santacreu

...que era conegut seu.

María Victoria Álvarez Martín

Sí.

Jordi Terrades i Santacreu

Vostè s’ha sentit utilitzada pel senyor Moragas després 
de tot el que li ha passat?

María Victoria Álvarez Martín

El señor Moragas ha tenido una actitud absolutamen-
te fría con todo esto, ¿vale? Ni para un lado ni para 
otro. ¿Qué me he sentido utilizada? Sí. Todavía no sé 
por quién. Este es el problema. Tengo ideas, tengo in-
dicios. De hecho, estamos estudiando ahora el caso..., 
estamos estudiando todo el tema de presentar deman-
das y empezar a pedir responsabilidades, porque no se 
puede hacer esto a una persona y mirar para otro lado 
tan tranquila.

Y encima, además, a mí..., es que hay una cosa curio-
sa, y esto..., ustedes son políticos y, lo siento, pero voy 
a arremeter ahora contra ustedes: todos los políticos 
que están metidos en esto, tanto José Zaragoza, que 
me dijo el otro día: «El único perjudicado de esto he 
sido yo.» Digo: «Tú eres un sinvergüenza. Estás co-
brando el sueldo al cien por cien; viajando en prefe-
rente, por cierto, que te lo estoy pagando yo...» –por-
que yo viajo en preferente porque me lo pago yo, pero 
no sé por qué este señor tiene que viajar en preferen-
te–, sigue cobrando y tal. La otra, Alicia me dijo lo 
mismo; me dice: «La única perjudicada he sido yo.» 
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Sigue sentada en su poltrona y cobrando dos sueldos, 
como mínimo. Moragas me dijo lo mismo; mira dón-
de sigue.

La única que ha tenido que desmontar empresas he 
sido yo; la única que he tenido que enfrentarme a la 
gente, gracias a Dios la gente..., bueno, en la calle han 
sido espectacularmente buenos conmigo. Pero yo te-
nía mucho miedo. Usted sabe con quién me estaba 
metiendo. Y me dejaron así: «Hala, venga, tira para 
adelante.»

Yo sí que tendría preguntas que hacerle a usted, socia-
lista: si es verdad que han ideado todo esto para hacer-
me esto. (L’oradora riu.)

Jordi Terrades i Santacreu

Jo li he preguntat al senyor Pepe Zaragoza si..., al se-
nyor José Zaragoza...

María Victoria Álvarez Martín

¡Oh!, va a decir que no... A mí me dijo que pasaba por 
ahí y que no tenía ni idea de nada. (L’oradora riu.)

Jordi Terrades i Santacreu

...i m’ha explicat que ell no hi tenia res a veure.

María Victoria Álvarez Martín

¡Ah!, ya, ya.

Jordi Terrades i Santacreu

Ja li ho preguntarem quan vingui...

María Victoria Álvarez Martín

Alicia estaba ahí porque le hicieron una foto, porque, 
si no, tampoco estaría, y me hubiera hablado yo sola 
en La Camarga, sí, contra alguien.

Jordi Terrades i Santacreu

Jo vull parlar, també, del cas Pretòria, perquè vostè ha 
afirmat: «Anaven a detenir el senyor Jordi Pujol Fer-
rusola i va haver-hi una trucada al ministre de l’Inte-
rior i això no es va produir...» Però si no ho tinc mal 
entès, la policia, en aquell moment, actuava com a po-
licia judicial...

María Victoria Álvarez Martín

No, no, no. Pero es que yo no he dicho esto, ¿eh?

Jordi Terrades i Santacreu

...no a les ordres del ministre, sinó...

María Victoria Álvarez Martín

No, no. Yo no... Es que no se dijo esto, ¿eh?

Jordi Terrades i Santacreu

...a les ordres del jutge de l’Audiència Nacional, senyor 
Baltasar Garzón, i dubto que... 

María Victoria Álvarez Martín

No...

Jordi Terrades i Santacreu

...algú hagués fet una trucada al senyor Baltasar Garzón...

María Victoria Álvarez Martín

No, pero no, no fue así, el tema, ¿eh? No se ha dicho esto 
exactamente. Lo que Alicia... Yo le pregunté, digo: «Es 
posible que Jordi haya salido...», y a mí me han comen-
tado una serie de cosas que me parecen alucinantes del 
caso Pretòria, refiriéndose a Jordi Pujol Ferrusola. Y ella 
me dice: «Sí. Cuando fueron a registrar su despacho, el 
padre –o sea, Jordi Pujol y Soley– llamó a Rubalcaba y 
le dijo: “Por favor, sácame a mi hijo de esto”.» Esto me 
lo dice ella.

Y yo, claro, me quedé indignada. Digo: «Hija, ¿y tú 
no puedes hacer nada?» ¿Y tú me lo cuentas eso así, 
tan tranquila? Porque me parece impresionante que 
una persona me cuente que sabe todas estas cosas y te 
quedes tan tranquila. Y me dice: «Bueno, no, esto es 
la policía, pero tal...» Y digo: «A ver, un momento, un 
momento. No, no, policía ni nada. A mí no me puede 
decir un representante, gente que hemos votado para 
que nos represente y nos defienda, esto. Es que me pa-
rece indignante.»

Y esto sale en la conversación, y ella no... Además se 
ha dado muchísima más importancia a las cosas que 
dije yo que a las que ha dicho ella; cosa curiosa, tam-
bién: han salido más las que he dicho yo que las que 
ha dicho ella, es curioso.

Jordi Terrades i Santacreu

Disculpi, perquè jo tenia entès que aquesta afirmació 
l’havia fet vostè i no l’havia fet la senyora...

María Victoria Álvarez Martín

No, no, no.

Jordi Terrades i Santacreu

...Sánchez-Camacho. Per això volia...

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí.

Jordi Terrades i Santacreu

...el sumari, perquè tenia...

María Victoria Álvarez Martín

Y por eso me parece tan grave.
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Jordi Terrades i Santacreu

...que si s’actuava com a policia judicial, que el jutge 
Garzón, doncs, fes això.

María Victoria Álvarez Martín

No, no, no. Por eso se lo he aclarado.

Jordi Terrades i Santacreu

Una darrera pregunta. Sabem que els escorcolls que es 
van fer a les oficines de Método 3 els va fer la policia no 
com a policia judicial, sinó que els va fer...

María Victoria Álvarez Martín

Policía Nacional...

Jordi Terrades i Santacreu

...la policia. Li’n demano la seva opinió, perquè aquí 
tothom explica que s’han editat les converses o no 
s’han editat, que si s’ha retallat, que si no s’ha reta-
llat... Hi pot haver hagut manipulació de la informació 
que es va trobar a les oficines de Método 3?

María Victoria Álvarez Martín

Es una posibilidad –es una posibilidad–, sí, sí. Yo la 
entrada ésta a Método 3 tampoco la..., o sea, sí la se-
guí. No sabía, después, cómo había derivado. A mí, 
que cogieran a tres personas y las tuvieran retenidas 
durante tres días..., bueno, tres no, más, más perso- 
nas –es que no sé cuántos eran los de Método 3, que 
las tuvieron encerradas durante tres días, me parece 
muy aberrante. Y que se entre de esta manera, arra-
sando con todo, o sea, de una manera..., y la orden ju-
dicial decía que había..., ya han..., bueno, lo dudo –lo 
dudo. Pero bueno.

Jordi Terrades i Santacreu

Moltes gràcies, senyora Álvarez.

María Victoria Álvarez Martín

De res.

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat Terrades. Passo la paraula al diputat 
del Partit Popular, el senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyor president. Agrair també a la senyora 
Álvarez la seva compareixença avui aquí. Bona tarda... 

María Victoria Álvarez Martín

Molt bona tarda.

Santi Rodríguez i Serra

...buenas tardes. Aprovecho para saludar a su abogado: 
buenas tardes.

María Victoria Álvarez Martín

(L’oradora riu.) Muy bien.

Santi Rodríguez i Serra

No, más que nada porque la primera frase que usted 
ha dicho en esta sala era que venía sola, y después re-
sulta que viene su abogado...

María Victoria Álvarez Martín

¿Yo he dicho que venía sola?

Santi Rodríguez i Serra

Sí, ha dicho que venía sola, sin papeles, sin nada.

María Victoria Álvarez Martín

No. Que vengo sin papeles, sin nada, sí, sí...

Santi Rodríguez i Serra

No, bueno, pero sola –sola–, no venía.

María Victoria Álvarez Martín

Bueno, no, es... Bueno, si vamos puntualizando, vamos 
bien.

Santi Rodríguez i Serra

Bueno, lo siento por haber...

María Victoria Álvarez Martín

Como puntualicemos así, ya verás...

Santi Rodríguez i Serra

Es una mentirijilla, quizás. No pasa nada –no pasa na-
da–, una mentirijilla de nada.

María Victoria Álvarez Martín

(L’oradora riu.) ¿Nos reímos todos o qué hacemos?

Santi Rodríguez i Serra

Primero, en primer lugar, me gustaría hacer dos acla-
raciones. Una primera: Alicia Sánchez-Camacho no ha 
dicho en ningún momento que fuera juez en exceden-
cia. Ha dicho, durante las cinco horas de su compare-
cencia, que había sido «juez sustituta», que es bastante 
distinto.

Y una segunda cuestión, y esto ya es mi opinión, pero 
no tenga ninguna duda, ni usted ni nadie, que si al-
guno de los contactos que yo tengo en mi teléfono se 
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dedica a darles copia..., por ejemplo, a Convergència 
i Unió, y luego los veo publicados en los periódicos...

María Victoria Álvarez Martín

Pero ¿qué está diciendo?

Santi Rodríguez i Serra

...lo más probable –lo más probable– es que yo, esos 
contactos, los borre. 

María Victoria Álvarez Martín

¿Qué dice?

Santi Rodríguez i Serra

No, lo digo porque usted dice...

María Victoria Álvarez Martín

Es que no sé... Disculpe, pero no lo he entendido.

Santi Rodríguez i Serra

Consideri’m el temps, senyor president, per als aclari-
ments, eh? (Pausa.)

Usted se extrañaba de que no tuviera contacto con Ali-
cia Sánchez-Camacho. Y yo le digo: en la medida en 
que los wasaps que han intercambiado con Alicia Sán-
chez-Camacho han ido a parar a Convergència i Unió, 
y luego han aparecido publicados en medios de comu-
nicación, hombre, si a mí me pasara esto –si a mí me 
pasara esto–, yo ese contacto muy probablemente lo 
borraría, sea Alicia Sánchez-Camacho o sea el direc-
tor del gabinete del presidente del Gobierno.

Pero, por cierto, sí que le puedo afirmar que el Par-
tit Popular de Catalunya tiene guardado ante notario, 
custodiado en notario, un wasap suyo en el que hace 
una acusación sobre quién es el autor o el responsa-
ble de la grabación de la comida de La Camarga, y en 
ningún caso usted apunta ni a José Zaragoza ni a Ali-
cia Sánchez-Camacho.

Vamos a las preguntas. ¿Recuerda –dos cosas, ¿eh?– en 
qué años fue su relación con el señor Jordi Pujol Ferru-
sola? Y, concretamente el viaje a Andorra con esas can-
tidades de dinero, ¿en qué año fue, aproximadamente?

María Victoria Álvarez Martín

Vamos a ver, usted puede hacer lo que quiera con sus 
contactos. Cada uno es libre (l’oradora riu) de hacer 
lo que quiera sus contactos. Es que como no acababa 
de entender muy bien... Yo dejé ahí una serie de cosas, 
no solo de Alicia Sánchez-Camacho, sino de mucha 
gente, que había habido..., durante tiempo para que me 
lo custodiaran. Y me enteré, por medio de periodistas, 
pero al cabo de tiempo, ¿eh?, que los estaban leyendo 
gente de CiU. Entonces...

¿Y qué contacto tengo que borrar? Es que no lo entien-
do. (Pausa.) Es que no le he entendido, de verdad se lo 

digo: no he entendido qué contacto tengo que borrar... 
Es que no le he entendido la pregunta, disculpe.

Santi Rodríguez i Serra

No, es que ha sido usted la que ha dicho que Alicia no 
contactaba con usted. Y yo le explico: si yo tengo un con - 
tacto...

María Victoria Álvarez Martín

No, no. Alicia sí que me contactaba, conmigo, y tanto, 
que me contactó...

Santi Rodríguez i Serra

Sí, hasta un determinado momento. En la primera in-
tervención usted ha dicho que no.

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí. Pero hay, después...

Santi Rodríguez i Serra

O sea, ahora ya cambia de opinión...

María Victoria Álvarez Martín

No, no. No cambio de opinión...

Santi Rodríguez i Serra

O sea, no es que cambie de opinión en tres meses...

María Victoria Álvarez Martín

...no me líe, que...

Santi Rodríguez i Serra

...sino que lo hace en pocos minutos.

María Victoria Álvarez Martín

Bueno, diga usted lo que quiera, que yo le escucho, ven-
ga, porque va a decir lo que le dé la gana. (L’oradora 
riu.)

Santi Rodríguez i Serra

No, le he hecho unas preguntas, si me las responde...

María Victoria Álvarez Martín

Sí, yo se las respondo...

Santi Rodríguez i Serra

...sobre las fechas de su relación...

María Victoria Álvarez Martín

...se las respondo...
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El secretari quart de la Mesa del Parlament

Un moment, si us plau...

María Victoria Álvarez Martín

...se las respondo, pero, claro...

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Senyora... Seria millor que no entréssim en diàleg.

María Victoria Álvarez Martín

Sí, vale.

El secretari quart de la Mesa del Parlament

No, que no us aneu contestant un a l’altre, entre altres 
coses perquè m’és impossible controlar el temps, per-
què aneu..., així. Llavors, millor que acabi ell i contes-
ta. D’acord? Li sembla bé?

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí, perfecte.

Santi Rodríguez i Serra

Sí, però no em torni a comptar el temps perquè repe-
teixo preguntes que ja li he fet, que és durant...

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Diputat Rodríguez –diputat Rodríguez–, no li he comp-
tat el temps.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. 

El secretari quart de la Mesa del Parlament

De res...

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. No li ho recrimino, només li ho de-
mano.

No, és si ens pot explicar..., ¿nos puede explicar en qué 
período de tiempo mantuvo usted una relación con Jor-
di Pujol Ferrusola? Primera pregunta. 

Y la segunda es ese viaje a Andorra famoso en el que 
vio los billetes de quinientos, o los cuatrocientos mil 
euros, si recuerda –ya no le pido el día ni el mes– apro-
ximadamente en qué año era.

María Victoria Álvarez Martín

Bueno, con relación al tiempo con Jordi Pujol fueron 
un par de años, desde el mes de mayo de 2006, 7..., es 
que no lo recuerdo exactamente. Fueron dos años y pi-
co, y luego hubo mucho follón, después. Tampoco creo 

que sea muy importante, la cantidad de tiempo que es-
tuve con Jordi Pujol Ferrusola para saber las cosas, pe-
ro bueno.

La otra pregunta..., bueno, lo de los contactos, esto no... 
Yo he tenido contacto con Alicia Sánchez-Camacho 
vía WhatsApp hasta hace relativamente poco, ¿eh? No, 
no después... Aparecieron estas conversaciones en los 
periódicos, ¿y a mí que me cuenta? ¿Yo qué quiere que 
le diga? Yo la primera..., yo no quería que salieran estas 
conversaciones, como comprenderá, en los periódicos, 
ninguna en absoluto.

Es que no... Sigo sin entender muy bien su pregunta, 
pero bueno, es igual.

Santi Rodríguez i Serra

Si quiere, al salir se lo explico, porque si no agotaremos 
el tiempo simplemente con los wasap. Sí hacer constar 
que en el teléfono que dejó en la Oficina Anti frau no 
aparecían wasaps con Alicia Sánchez-Camacho ni con 
Jordi Pujol Ferrusola. Al menos eso es lo...

María Victoria Álvarez Martín

Ah, ¿y usted lo sabe?

Santi Rodríguez i Serra

...que dicen en Oficina Antifrau –eso es...

María Victoria Álvarez Martín

¿Y cómo lo sabe?

Santi Rodríguez i Serra

...lo que dicen Antifrau.

Porque me gusta...

María Victoria Álvarez Martín

¡Oh!

Santi Rodríguez i Serra

...me gusta leer, ¿sabe? –me gusta leer.

María Victoria Álvarez Martín

Vaya tipo...

Santi Rodríguez i Serra

Mire, le recuerdo: la relación con Jordi Pujol Ferrusola, 
según usted misma declaró el 12 de febrero del 2012, 
se inició en febrero del 2006; un par de años: 2008.

El viaje a Andorra, no puede precisar. Pongamos..., no 
sé, ¿uno, dos años más? No lo sé. ¿Cuánto tiempo tar-
dó desde que vio esa cantidad de dinero en la mochila 
del señor Pujol Ferrusola hasta que lo denunció a al-
guien?
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María Victoria Álvarez Martín

¿Cuánto tiempo pasa? Pues, yo lo denuncio en el mo-
mento en que no solo se lo cuento a Alicia, que se lo 
había contado hacía dos años, sino dos años después, 
cuando..., bueno, es evidente que tengo que denunciar-
lo. En el momento no, evidentemente no lo denuncié.

Santi Rodríguez i Serra

¿Y por qué no lo denunció en el momento?

María Victoria Álvarez Martín

Por miedo, por mucho miedo...

Santi Rodríguez i Serra

Insistiremos en el miedo y en el mucho miedo, tam-
bién, ¿eh?

Usted tuvo una entrevista con la Udyco en Barcelona. 
La requirieron para ir a firmar la declaración en la co-
misaría de Via Laietana. Dijo que ni hablar. Y des-
pués fue a Madrid a hacer, a prestar la declaración 
ante la Udyco. ¿Por qué no quería ir a Via Laietana? 
¿Y por qué fue a Madrid?

María Victoria Álvarez Martín

Eh...?

Santi Rodríguez i Serra

Pero sea precisa.

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí, yo soy precisa. Más que usted, seguramente.

Vamos a ver, hombre..., la policía vino a hablar con-
migo aquí, a Barcelona, de forma informal. Yo no es 
que quisiera hacer..., ellos no me dijeron nunca de ir 
a hacer la denuncia a Via Laietana; me dijeron..., es-
tuvimos, después de que me lo propusieron..., estuve 
creo que fue mes y medio consultándolo con mucha 
gente a ver qué hacer con esto, y finalmente decidimos 
ir a la UDEF, a Canillas. No..., no hay un sí o un no, 
o un no sé qué. No, fue la Policía Nacional y fui allá. 
Los Mossos d’Esquadra, realmente, no me apetecían, 
sí que es cierto...

Santi Rodríguez i Serra

En Via Laietana no están los Mossos d’Esquadra, por 
cierto. Y le recuerdo...

María Victoria Álvarez Martín

¿Pero qué...? Yo no he dicho esto.

Santi Rodríguez i Serra

Usted lo acaba de decir. (María Victoria Álvarez Mar-
tín riu.)

No, pero le recuerdo que el 12 de febrero del 2012, 
ante el juez usted dijo que no quería ir..., palabras tex-
tuales suyas: «Me preguntaron si podía hacer ese tes-
timonio en Via Laietana para firmarlo, que les inte-
resaba que estuviera firmado.» Y usted dice: «A Via 
Laietana no quiero ir por razones obvias.» Le pregun-
tan: «¿Por razones obvias? ¿Cuáles son esas razones?» 
Y usted dice: «Felip Puig, exconseller de Interior de la 
Generalitat en aquel momento, es el íntimo amigo de 
Jordi Pujol Ferrusola, y ahí se pone un pie y se entera 
hasta el apuntador. Y, ante esto, oiga, yo soy una per-
sona muy normal, no quiero que..., todo esto me viene 
muy grande, salir en todos lados», etcétera.

Es decir, Felip Puig podía estar al tanto de todo lo que 
usted declarara en la Via Laietana, Cuerpo Nacional 
de Policía. ¿Se ratifica en eso?

María Victoria Álvarez Martín

Sí. ¿Pero cuál es la pregunta?

Santi Rodríguez i Serra

No, no, quería saber... Es que antes ha hecho referen-
cia a que no quería ir al Cuerpo Nacional de la Policía, 
pero no ha dicho exactamente por qué. Ha hablado del 
miedo, pero no ha dicho nombres; pero en cambio an-
te el juez sí da nombres...

María Victoria Álvarez Martín

A ver, vamos a ver...

Santi Rodríguez i Serra

...por eso le pido que dé nombres, y sea precisa.

María Victoria Álvarez Martín

...sí, vamos a ver. Yo le digo que no es que no quisiera 
hacer la declaración a Via Laietana. Cuando me hacen 
la entrevista a nivel informal, absolutamente informal, 
me dicen: «Esto nos iría bien que fuera una declara-
ción oficial.» Y en esos momentos digo: «Para. Para, 
porque esto trae muchas consecuencias.» ¿Vale? Y en-
tonces paso mes y medio hasta que decido declarar. 
Ellos siguen hablando conmigo, bueno «cuando deci-
das, cuando no decidas...» Me doy cuenta, entonces, 
de que también El Mundo va a sacar esa publicación, 
porque me está pidiendo permiso para sacar la graba-
ción de Alicia Sánchez-Camacho conmigo en La Ca-
marga, y yo les digo que ni hablar, evidentemente, que 
no. Si yo hubiera dicho que sí hubiera salido, porque 
yo hubiera sido tal... Dije que ni hablar. Y entonces 
decido ir a hacer eso a la central de Canillas. 

Pero, vamos, es que yo, entre Madrid y Barcelona, 
suelo tener una pierna en cada lado. No hay un porqué, 
no hay ningún porqué específico...

Santi Rodríguez i Serra

Gracias. ¿Ve?, esto es una respuesta precisa. Es que la 
veo un poco susceptible conmigo. No sé por qué... Si 
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alguien le ha hecho un estereotipo de que en el Partido 
Popular somos...

María Victoria Álvarez Martín

Ahí la susceptibilidad es suya...

Santi Rodríguez i Serra

...de alguna especie rara, ¿eh? Yo..., me da esa impre-
sión.

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Diputat, això no es una pregunta; no li ho compto.

Santi Rodríguez i Serra

No, no. Per tant, no m’ho contempla com a temps. Grà-
cies, senyor president.

Usted ha expresado en varias ocasiones..., en muchas 
ocasiones, al margen de la comida de La Camarga y 
al margen de todo lo que se dice allí, que tiene mie-
do..., tenía miedo; tenía miedo de los maltratos, tenía 
miedo de Jordi Pujol Ferrusola. ¿Nos puede explicar 
un poquito...? Tampoco no quiero recrearme ni que se 
recree usted en un tema tan escabroso como este, pero 
¿nos puede explicar un poco esta situación?

María Victoria Álvarez Martín

Mire, yo del tema este de malos tratos no he querido ha-
blar para nada porque es un tema que me comí yo so-
la, lo pasé muy mal, como comprenderá –tuve que ir a 
especialistas para tal–, y es un tema que no quiero que 
se desvíe nada por este lado. Hay temas mucho más 
gordos, es un tema mío, personal y ya lo tengo solucio-
nado, gracias a Dios; no me suelo encontrar con gente 
así muy a menudo.

¿Miedo? Sí. Miedo de una persona que está viniendo 
a tu casa –yo vivo en una casa..., en una casa– por las 
noches, a todas horas; que te llama por teléfono y te 
está diciendo quién está cenando en tu casa; que te vas 
a Madrid a una reunión y te llaman por teléfono di-
ciendo todo lo que has dicho en la reunión; que te vas 
a una boda y te vuelven a decir todo; que te están con-
trolando cada paso que das –cada paso– y diciendo 
mil cosas. ¿A usted no le daría miedo? A mí me daba 
muchísimo miedo. Y siendo quien era, perdone, mu-
chísimo miedo. Y siendo un señor que levanta la mano 
fácilmente, muchísimo miedo. Y siendo una persona 
que es bastante agresiva, tanto verbalmente como de 
forma de ser, da mucho miedo.

Santi Rodríguez i Serra

Se lo preguntaba precisamente por eso, porque com-
parto la angustia que usted podía sentir y creo que era 
conveniente que usted pudiera expresarla también an-
te esta comisión, ¿no? Ha dicho usted que estuvo en 
tratamiento. Hemos leído en su declaración de 12 de 
febrero que, efectivamente, estaba en tratamiento psi-
quiátrico. ¿Está todo superado?

María Victoria Álvarez Martín

Todo superado.

Santi Rodríguez i Serra

Afortunadamente. Pues, mire, lo celebro, ¿eh? Cele-
bro esto, que esté superado, y también celebro que haya 
perdido el miedo.

Usted en la Audiencia Nacional testificó el 12 de fe-
brero de 2013, que era precisamente al día siguiente 
–al día siguiente– de que se hiciera pública la..., o que 
se hiciera público que se había hecho la grabación de 
La Camarga. Yo estoy convencido de que la testifica-
ción ante la Audiencia Nacional no fue consecuencia 
de que el día antes había aparecido esa grabación, ¿no?

María Victoria Álvarez Martín

Perdón, no tenía ni idea, yo, de esa... De hecho, aho-
ra me entero de esa coincidencia, ¿eh? Fueron días..., 
discúlpeme, pero fueron días absolutamente de locu-
ra para mí. A mí me tuvo que sacar la policía de ca-
sa porque me estaban rodeando por todos lados. Fue-
ron días muy confusos, ¿eh? Yo tuve que estar fuera..., 
bueno, bueno... Es que fueron unos días de locos.

Santi Rodríguez i Serra

Lo entiendo perfectamente, pero la conclusión a la que 
quiero llegar es que si usted declaró en la Audiencia 
Nacional el 12 de febrero, y la grabación se hizo pú-
blica el 11 de febrero, no es posible que la testifica-
ción ante la Audiencia Nacional fuera a consecuencia 
de que se hiciera pública la grabación de La Camarga.

María Victoria Álvarez Martín

Ah, no, no, para nada. Ahí yo no creo que haya nin-
guna relación. A mí me lo habían contado periodistas, 
que tenían esa grabación y que iba a salir esa graba-
ción...

Santi Rodríguez i Serra

¿Cuándo se lo contaron? ¿Recuerda qué fecha, aproxi-
madamente?

María Victoria Álvarez Martín

A ver...

Santi Rodríguez i Serra

¿Era cerca de esta testificación en la Audiencia?

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí, es que todo esto es muy cerca –todo esto es muy 
cerca.

Santi Rodríguez i Serra

Son días, en los días inmediatos?
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María Victoria Álvarez Martín

Sí, es que son... Mire, todo esto empieza...

Santi Rodríguez i Serra

¿No sería el 8 de febrero, cuatro días antes?

María Victoria Álvarez Martín

Yo no me acuerdo exactamente. Pero no... No, no, no. 
Fue... No, no, no. A ver, la primera comunicación es..., 
conmigo, es septiembre-octubre... Es que por eso le 
digo que van juntas, todas esas cosas, muy aceleradas. 
Va septiembre, octubre... Creo que de esta grabación 
yo me entero que está en noviembre, pero yo ya sabía 
que..., o sea, ya me lo habían dicho en noviembre. Yo 
cuando fui a la Audiencia Nacional sabía que existía 
esta grabación, ¿eh? Yo sabía que existía.

Santi Rodríguez i Serra

¿Usted, a la Audiencia Nacional, fue en noviembre, o 
en noviembre fue cuando le entregó la Udyco?

María Victoria Álvarez Martín

No. No, no, en noviembre fue la Udyco, la Audiencia 
Nacional fue en febrero. Pero yo ya sabía que existía 
esta grabación.

Santi Rodríguez i Serra

Sí, claro, le estoy diciendo que es el 12 de febrero, al 
día siguiente de que se hizo pública la grabación.

María Victoria Álvarez Martín

Sí, pero yo ya sabía que existía. Y, claro, es que yo es-
taba, y sabía lo que se había dicho en esa comida, cla-
ro. Entonces, poca opción tenía...

Y las fechas, discúlpeme, porque no las tengo... Tengo 
todo muy borroso en esas fechas, ¿eh?

Santi Rodríguez i Serra

Pues, intento contribuir a aclararle esa cuestión borro-
sa, ¿no? Usted testifica ante la Udyco, primero en Bar-
celona, después en Madrid. Y es precisamente des-
pués de esa testificación que el señor Pujol Ferrusola 
vuelve a ponerse en contacto con usted, le llama.

María Victoria Álvarez Martín

No.

Santi Rodríguez i Serra

Esto es lo que declaró usted en...

María Victoria Álvarez Martín

No.

Santi Rodríguez i Serra

...el 12 de febrero usted declaró eso.

María Victoria Álvarez Martín

Yo me pongo en contacto con él, que es muy distinto.

María Victoria Álvarez Martín

Pues, usted no declaró lo mismo ante el juez...

María Victoria Álvarez Martín

Yo no he dicho que Jordi Pujol Ferrusola se puso en 
contacto conmigo después, ¿eh?

Santi Rodríguez i Serra

«Al cabo de dos días...», declaraciones suyas litera- 
les: «Al cabo de dos días de este primer contacto de 
que esta persona quería verme otra vez, que quería ce-
nar conmigo, que necesitaba hablar conmigo...», etcé-
tera.

María Victoria Álvarez Martín

¡Ah, sí! Sí, esto sí.

Santi Rodríguez i Serra

Claro, o la memoria es débil...

María Victoria Álvarez Martín

Sí, esto fue exactamente...

Santi Rodríguez i Serra

...o las mentirijillas se acumulan.

María Victoria Álvarez Martín

Yo no digo mentiras. Y no me vuelva a llamar mentiro-
sa, se lo ruego, ¿eh?

Santi Rodríguez i Serra

He dicho «mentirijillas».

María Victoria Álvarez Martín

«Mentirijillas» es lo mismo, y no somos niños pe-
queños, tenemos una edad para llamar «mentiras» a 
las mentiras, «falacias» a las falacias, y «verdades»  
a las verdades.

Santi Rodríguez i Serra

Pues, si quiere, le llamo «mentiras y falacias».

María Victoria Álvarez Martín

Eso no es mentira –eso no es mentira. El día antes de la 
boda..., de que se casara..., de la boda de la hija de Jor-
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di Pujol Ferrusola apareció en mi casa, sí que es cier-
to. Y le tuve que echar a las cuatro de la mañana. Sí 
que es cierto. (Pausa.) Ya está, es que no tiene más.

Pero yo cuando la policía y la prensa se pone en con-
tacto conmigo, sí que contacto con él –sí que contac-
to con él. Y le empiezo a mandar mensajes... (Veus de 
fons.) ¡Hombre! A ver, me va a decir a mí, usted, lo que 
yo he hecho. Le empiezo a mandar mensajes... (Veus 
de fons.) No. Le empiezo a mandar mensajes y le digo: 
«¿Qué está pasando? ¿Por qué la policía me está lla-
mando? ¿Por qué me están llamando periodistas? ¿Por 
qué me estás metiendo en tus líos? ¿Por qué está pa-
sando todo esto?» Pero él no contacta conmigo para 
nada, ¿eh?

Santi Rodríguez i Serra

Mire, me tengo que saltar muchas cosas y muchas ex-
plicaciones, que yo creo que le aclararían a usted la 
nebulosa que puede tener, y voy a concretar, porque, si 
no, el presidente me va a quitar la palabra.

Sinceramente, nosotros estamos oyendo hoy una ver-
sión distinta de la que hemos oído en declaraciones pú-
blicas de Victoria Álvarez, a partir de que se conoce la 
comida de La Camarga. ¿A qué se debe, este cambio 
de opinión?

María Victoria Álvarez Martín

No, a mí nunca se me ha hecho una entrevista sobre lo 
de la comida de La Camarga. Jamás –jamás. Se han 
interesado más por el tema de Jordi Pujol, y el tema de 
La Camarga yo no lo he podido explicar nunca entero. 
Yo al principio, tal y como le decía, no me imaginaba 
que una persona –y me cuesta todavía creer, ¿eh?, yo soy  
una persona con un poquito de sentido común– se vaya 
haciendo amiga tuya para invitarte a comer un día y 
que pase todo esto. Y llevar ya un guion premeditado 
de preguntas, con bolígrafo y papel –«tal, tal, tal de 
Jordi». Además, esto se ve claramente. Claro, eso ya 
canta un poco, ¿no? (Pausa.) Es igual, si usted va a de-
cir lo que quiera... (L’oradora riu.)

Santi Rodríguez i Serra

No, no, si yo la escucho atentamente, lo que pasa es 
que me sorprende que vaya cambiando de opinión, 
porque...

María Victoria Álvarez Martín

Que yo no cambio de opinión, que es la misma. Usted 
me entenderá mal, o me explico yo muy mal.

Santi Rodríguez i Serra

Yo, Alicia, estoy convencido de que no llevaba ningún 
guion. ¡Por no llevar no llevaba ni bolígrafo!

María Victoria Álvarez Martín

¿Qué no llevaba bolígrafo y papel?

Santi Rodríguez i Serra

No llevaba bolígrafo; papel, sí. Bolígrafo no llevaba, 
porque fue lo primero que le pidió a usted cuando lle-
gó al restaurante: un bolígrafo, precisamente.

María Victoria Álvarez Martín

¡Ah! Bueno, pues, entonces pidió bolígrafo para escri-
bir. Esto es muy importante, ¿eh?

Santi Rodríguez i Serra

Pues, sí. ¿Sabe por qué?

María Victoria Álvarez Martín

A ver.

Santi Rodríguez i Serra

Porque si Alicia había encargado la grabación, ¿para 
qué iba a escribir si la estaba grabando?

María Victoria Álvarez Martín

Escribió... De verdad, ¿eh? –de verdad, ¿eh? Escribió 
dos palabras y... Bueno, es igual, prefiero no contestar a 
eso, discúlpeme, porque es que... (Sona el senyal acús-
tic que indica que s’ha acabat el temps d’intervenció.)

Santi Rodríguez i Serra

Usted puso una demanda civil a Método 3 por la gra-
bación...

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Diputat, hauria de fer ja l’última...

María Victoria Álvarez Martín

Yo no puse ninguna demanda a nadie.

Santi Rodríguez i Serra

¿No?

María Victoria Álvarez Martín

No.

Santi Rodríguez i Serra

Pero...

María Victoria Álvarez Martín

La puso Alicia diciendo que yo no me gastara dinero, 
que ella ya se encargaba de hacer eso.

Santi Rodríguez i Serra

¿Y usted no demandó y pidió cincuenta mil euros...?
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María Victoria Álvarez Martín

Yo no he demandado nada y yo no pedí nada.

Santi Rodríguez i Serra

¿Y tiene una sentencia...

María Victoria Álvarez Martín

No.

Santi Rodríguez i Serra

...de que le tienen que pagar cincuenta mil euros?

María Victoria Álvarez Martín

Sí, eso sí.

Santi Rodríguez i Serra

Ah, eso sí...

María Victoria Álvarez Martín

Pero yo no demandé nada. Yo no puse ninguna de-
manda, le vuelvo a repetir. Déjeme contestarle, por-
que es que está liando. Yo no puse ninguna demanda 
a Método 3, jamás. ¡Nunca!, porque Alicia y su abo-
gado, Javier Igualador, nos dijeron: «No pongáis de-
mandas vosotros, porque es carísimo esto, y las pone-
mos nosotros. Vosotros vais apuntando.» Y un día me 
llaman y me dicen: «Se ha llegado a un acuerdo: para 
que no se vuelva a hablar más de esta cinta, de la gra-
bación que hay dentro, llegamos a un pacto de silencio.» 
Cuidado, hay dos pactos, ¿eh? Uno de silencio, que fir-
mé yo, para no volver a hablar nadie –ni Paco Marco, 
ni Alicia Sánchez-Camacho ni yo– de la conversación 
que había ahí, cosa que me pareció fenomenal; digo: 
«Mira, se zanja esto y se ha acabado.» Y luego hay un 
segundo pacto, que tendrá que preguntárselo usted a 
la presidenta, que firmó y que está en custodia. Con 
Método 3. Pacto secreto, ¿eh?

Santi Rodríguez i Serra

En todo caso, ya preguntaré a quien tenga que pregun-
tar sobre el pacto secreto...

María Victoria Álvarez Martín

Ah, bueno, como usted me da consejos, yo también se 
los doy...

Santi Rodríguez i Serra

Si usted lo conoce, lo podría explicar...

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Diputat, de veritat que...

Santi Rodríguez i Serra

Acabo, senyor president, acabo...

El secretari quart de la Mesa del Parlament

...amb escreix, eh? L’última?

Santi Rodríguez i Serra

Acabo –acabo. Prefereixo no entrar en...

María Victoria Álvarez Martín

¿De qué color era el bolígrafo? ¿Verde o rojo?

Santi Rodríguez i Serra

Sí, usted puede hacer broma, nosotros en absoluto.

María Victoria Álvarez Martín

Es que las bromas las está haciendo usted...

Santi Rodríguez i Serra

Usted ha retirado, recientemente, la petición de que le 
pagaran esos cincuenta mil euros. ¿Es que alguien le pa-
ga más que esos cincuenta mil euros para cambiar su 
versión inicial?

María Victoria Álvarez Martín

Millones. Millones, me pagan. Vamos, estoy forrada.

Santi Rodríguez i Serra

No, no, le pregunto.

María Victoria Álvarez Martín

No. No. No. O sea, se ha pedido; de momento no está 
archivada esa demanda, para empezar –no está archi-
vada.

Santi Rodríguez i Serra

Ah, o sea, sí hay una demanda, ¿no?

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí, yo demandé. Demandé, ¿sabe por qué?

Santi Rodríguez i Serra

Antes ha dicho que no había demandado. Y ahora ya 
estamos hablando de pocos minutos de diferencia.

María Victoria Álvarez Martín

No, no... A ver, he dicho que no demandé en su momento 
a Método 3. No, no...



Sèrie C - Núm. 689 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 d’abril de 2015

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE EL FRAU I L’EVASIÓ FISCALS I LA CORRUPCIÓ POLÍTICA, SESSIÓ NÚM. 18  93

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Si us plau –si us plau. Un moment...

María Victoria Álvarez Martín

Por favor, vamos a aclarar eso.

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Diputat Rodríguez, vostè ja ha fet l’última pregunta. Li 
prego que no en faci una altra. I, si us plau, vostè aca-
ba de contestar i li passaré la paraula al diputat Joan 
Mena.

Contesti.

María Victoria Álvarez Martín

Perdón. Vamos a ver, yo no pongo ninguna demanda a 
Método 3 en ese momento. Alicia Sánchez-Camacho 
me dice eso. Cuando se firma ese pacto de que ella tie-
ne que cobrar ochenta mil euros y yo cincuenta –ella 
es más alta, más mayor, más grande..., no sé por qué; 
le vuelvo a repetir: ella sigue en su puesto y yo estoy 
con problemas–, ella me dice..., bueno, ella no, concre-
tamente su abogado, Javier Igualador, que no pon-
gamos... Cuando firmas esto, normalmente hay que 
demandar a las compañías de seguros para que te pa-
guen, porque las cantidades no te las pagan porqué sí, 
ya las compañías de seguros... Y me dicen que también 
lo hacen ellos. Y van pasando los meses y digo: «Bue-
no, ¿y esto dónde está? ¿Dónde está firmado? –no, no, 
ya estamos con burofax, ya están todas las demandas, ya 
está...» Hasta que a mí se me hinchan las narices, hace 
unos meses, y digo: «Pongamos las demandas.» Las 
contestaciones se las daré otro día, las de las deman-
das, porque a la semana..., ahora mismo se lo digo: a la 
semana, las contestaciones de las demandas eran que 
a la semana de haber firmado ese pacto habían comu-
nicado al PP y a Método 3 que no se iba a pagar nada, 
porque esas... (Veus de fons.) ¿Eh? (Veus de fons.) ¿Per-
dón? ¿Que no era...?

Santiago Rodríguez i Serra

El PP no era parte...

María Victoria Álvarez Martín

Mire usted, cada uno que entienda lo que quiera. El 
caso es que sí, tuve que poner yo las demandas y Ali-
cia se apuntó a ellas. (L’oradora riu.) Es buenísimo. 
Excepto a una compañía, que no se apuntó. ¿Eh?, co-
sas curiosas... Pero las demandas para cobrar las he 
tenido que poner yo. A día de hoy no se ha cobrado, 
evidentemente, porque todo fue un pacto entre ellos, 
¿eh? Nada más.

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, diputat Rodríguez. Li passo la paraula 
al diputat d’Iniciativa i Esquerra Unida, el senyor Joan 
Mena.

Joan Mena Arca

Gràcies, president. I agrair-li, senyora...

María Victoria Álvarez Martín

¿Dónde está?

Joan Mena Arca

...aquí, senyora Álvarez...

María Victoria Álvarez Martín

¡Ah! Sí, sí.

Joan Mena Arca

...i agrair-li la seva presència en aquesta comissió d’in-
vestigació.

Jo, primer de tot, una primera constatació: ha sigut el 
mateix portaveu del Partit Popular, senyor Rodríguez, 
qui ens ha reconegut que aquest matí la senyora Ca-
macho ens ha mentit...

María Victoria Álvarez Martín

Totalmente.

Joan Mena Arca

No ha hagut ni de ser la senyora Álvarez. Perquè, clar, 
la senyora Camacho ve i ens diu, aquest matí, que des-
prés del dinar de La Camarga no ha tingut cap més 
contacte amb la senyora Álvarez, perquè no tenia ma-
nera ni via de comunicació. I ara vostè ens reconeix 
que tenen whatsapps i que alguns fins i tots estan dipo-
sitats davant de la justícia. Per tant, senyor Rodríguez, 
lamentar que la presidenta del Partit Popular vingui a 
dir mentides en seu parlamentària i vingui a dir menti-
des en una comissió d’investigació com és aquesta.

Dit això, senyora Álvarez, jo també voldria saber..., que 
ens expliqui una mica quina és..., perquè si no ho tenim 
mal entès, vostè tenia una relació amb el Partit Popu-
lar. Vostè va ser afiliada a Nuevas Generaciones, si no...

María Victoria Álvarez Martín

Sí, correcto...

Joan Mena Arca

...si no m’equivoco, durant els anys 92 i 93. Ja venia 
d’una amistat...

María Victoria Álvarez Martín

No, antes –antes.

Joan Mena Arca

Abans. Bé, ja venia d’una amistat antiga amb el senyor 
Moragas, i voldria que m’expliqués en què consisteix 
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aquesta relació i si vostès, doncs, habitualment, després 
i abans del dinar, han tingut contacte polític.

María Victoria Álvarez Martín

De acuerdo. Vamos a ver, al señor Moragas lo conozco 
del colegio; era mi compañero de pupitre. Sí, o sea, no 
hay más historias. La persona que me metió a mí en 
Nuevas Generaciones: Alberto Fernández Díaz. No 
fue... –con el que mantenemos también una amistad, 
hace muchos años. Y he estado muy..., bueno, he sido 
votante de ese partido. Antes de que pasara esto ya de-
cidí ser exvotante, porque... y escribí, escribí toda una 
historia en Facebook, colgada, de por qué ya no con-
fiaba en ese partido. Evidentmente, ahora, como com-
prenderá, menos.

A Moragas, le conozco de eso, del colegio, y, bueno, nos 
reencontramos al cabo de un tiempo y, bueno, de com-
pañeros de colegio... Es que tampoco no tiene más histo-
ria. Hemos comentado, a mí me gusta hablar de política, 
hablábamos de política, pero nada así consistente de na-
da, especialmente, ¿sabes? Y ya está.

Joan Mena Arca

Vostè, en alguna entrevista a la premsa i a la ràdio –i, 
avui, fins i tot, també ho ha dit, en algun moment– ha 
dit: «Si sortís tot el que Sánchez-Camacho em va expli-
car de persones del seu partit, això posaria els pèls de 
punta.» Jo li demano que ens expliqui, perquè, sincera-
ment, vostè té un relat bastant ben construït, però, de ve-
gades fa algunes amenaces que no acaba de concretar...

María Victoria Álvarez Martín

Ya, porque no puedo...

Joan Mena Arca

...i això desinfla molt la seva versió. Per tant, si vostè 
té coneixement...

María Victoria Álvarez Martín

Yo te entiendo, te entiendo, pero es que, mira, una co-
sa, como yo me ponga a decir, ahora, estas cosas y han 
desaparecido de la grabación, me encuentro... Je...

Joan Mena Arca

Aquestes coses, vostè les ha explicat davant de la jus-
tícia?

María Victoria Álvarez Martín

No, jamás. Jamás. Delante de la justicia, jamás. No, no, 
no, porque no puedo. Soy consciente de que no tengo 
las pruebas, si han desaparecido de ahí... Tengo una pe-
queña prueba, ahora que me acuerdo, de unos wasaps 
que me mandó Alicia, que estaba muy asustada porque 
estaban llegando una serie de mails a Moncloa acusán-
dole de las cosas que había dicho y tengo esos wasaps, 
o sea que imagínate si tuvo relación conmigo después...

Joan Mena Arca

Llavors, vostè, en aquestes trobades que va tenir amb 
la UDEF i amb la Udyco no els va parlar d’aquests te-
mes, mai? No va parlar mai d’aquests temes...?

María Victoria Álvarez Martín

No, no, no. No, porque yo no sabía, entonces, la histo-
ria de La Camarga, o sea, yo no sabía... No había oído 
la historia de La Camarga, me sorprendió que no sa-
lieran una serie de cosas que para mí fueron muy im-
portantes y, entonces, me quedaba un poquito así. No 
sabía yo que no se hablaba de esto. Y, aparte, también 
hay que ser un poquito esto y decir: «Bueno, yo cómo 
pruebo que esta señora ha dicho esto si está cortado 
aquí. Es que es imposible.» De hecho, en la Oficina 
Antifrau de Catalunya, nos pusimos a escuchar la cin-
ta, porque Daniel de Alfonso también tenía dudas de 
que había varios cortes en esa cinta.

Joan Mena Arca

Aquest és un dubte que també m’ha quedat de la seva 
intervenció. Fins ara, vostè ha dit, en algun moment, 
que no havia escoltat la gravació sencera, perquè li feia 
vergonya...

María Victoria Álvarez Martín

Sí. Horrible...

Joan Mena Arca

...i, després, ens explica que hi ha talls; per tant, si vostè...

María Victoria Álvarez Martín

No, no, me lo dijo él. Me lo dijo él.

Joan Mena Arca

Li ho ha dit una altra persona...

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí, me dijo: «Vamos a poner..., a escucharla.» Y, ahí, 
con cinco personas, yo dije: «Daniel, no me hagas esto, 
por favor. No me hagas esto, porque a mí me da mu-
chísima vergüenza esto y, además, con cinco personas 
que no conozco de nada aquí y tal.» Dice: «Es que hay 
una serie de cortes que quiero encontrar para ver si tú 
te acuerdas de esa parte y tal.» Y le dije: «Por favor, no 
me hagas esto, no me hagas esto.» Y no la escuché.

Joan Mena Arca

Però entenc jo que l’única persona que pot saber si la 
conversa és real o està tallada es vostè...

María Victoria Álvarez Martín

Sí, pero había que escucharla toda, que es un rollo, ade-
más. Dos horas y pico de conversa o tres, yo no sé, eso 
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es un rollo. Yo, la gente que se ha puesto a escucharla, 
digo: «Jolín, que paciencia.» Es un rollo patatero.

Joan Mena Arca

Bé, en tot cas, sap vostè si aquesta informació que vos-
tè tenia, que li va passar a la senyora Camacho, la se-
nyora Camacho la va passar a algú altre de la cúpula 
del Partit Popular a Catalunya o de la cúpula del Partit 
Popular a Madrid?

María Victoria Álvarez Martín

Lo desconozco totalmente.

Joan Mena Arca

Ni al senyor Moragas tampoc? Després, han parlat 
mai més de si aquesta informació ha arribat a algú 
més del Govern de l’Estat o si es va fer algun traspàs 
de la informació a la senyora Camacho...

María Victoria Álvarez Martín

Pensi que jo sóc conscient d’aquesta gravació dos anys 
després que es faci, dos anys després. No en tenia ni 
idea. I no sabia el que havia fet la senyora Camacho 
amb aquesta conversa.

Joan Mena Arca

Torno a una cosa que li han preguntat abans. La senyora 
Camacho ens ha dit que vostè s’havia vist una estoneta 
abans en el despatx i, després, en el dinar de La Camar-
ga; vostè, ara, diu que s’han vist moltes més vegades. 
Volia que em concretés una mica si recorda com es va 
gestar aquest dinar, és a dir, com es va muntar. Qui  
va fer la primera aproximació? Com van quedar? Qui es 
va encarregar d’agendar el dinar?

María Victoria Álvarez Martín

Ella, ella. Cien por cien ella. Cien por cien ella. El te-
ma de por quién nos conocimos, sí que fue por Jorge 
Moragas, por una serie de cosas, bueno, me dijo: «Ah, 
conócela, que ya verás que te caerá muy bien y tal...» 
Y, bueno, nos hizo una cita en su despacho. Yo, a ni-
vel político, a mí no me gusta, porque me gusta de-
cir las cosas demasiado claras y no doy tantos rodeos 
y tal, pero, a nivel de ayudarles en alguna cosa de la 
campaña, pues, a lo mejor, podíamos echar una ma-
no. Y nos puso en contacto por eso, ¿eh?, no por otra 
cosa. Bueno, yo quiero pensar que no había nada más. 
Yo ya... Mira, con todas las cosas que han pasado tan 
raras, esto es como de chiste, porque que la grabación 
se encontrara en la papelera del niño del botijo, anda 
que..., anda que... ¿Verdad? Es que...

Joan Mena Arca

Ens ha dit vostè que s’ha trobat recentment el senyor 
Zaragoza a l’AVE. Ens podria explicar una mica de 
què van conversar i, evidentment, que tenia a veure 
amb el que estem parlant avui?

María Victoria Álvarez Martín

(L’oradora riu.) Muy divertido. (L’oradora riu.) A ve-
ces, el destino te pone unas cosas en el camino... Pues, 
subo al AVE, yo voy colocando mis cosas y, de re-
pente, digo: «Ay que bien, vagón vacío, tranquilidad, 
tal...» Y, de repente, veo que sube un señor. Y voy de-
jando mis cosas y digo: «No puede ser...» Claro, yo no 
le había visto en mi vida. «No puede ser...» Dejo las 
cosas, me siento y me voy allá y le digo: «¿Eres Jo-
sé Zaragoza, verdad?» El hombre, mira que es gran-
de, ¿eh? (l’oradora riu), se empezó a hacer pequeñito, 
pequeñito, pequeñito en el sofá, porque, claro, él no 
me conocía y pensó: «Esta me monta un pollo aquí 
de mucho cuidado», o yo qué sé... Y, además, iba mi-
rando para todos los lados y no había nadie, nadie, na-
die. Entonces, digo: «Creo que tienes que darme mu-
chas explicaciones, ¿eh?, creo que tienes... –Ninguna.» 
Y digo: «Sí, o me las darás aquí o en sede judicial, pe-
ro me las vas a dar antes o después. Cada uno que asu-
ma sus responsabilidades.» Entonces, fue cuando me 
dijo eso: «Oh, que yo soy el más perjudicado porque 
he dimitido.» Digo: «Ya, cobrando el sueldo completo 
y viajando en preferente, pagado por el partido, ¿no? 
Fenomenal, me encanta esto...» Digo: «A ver, venga, 
basta de tonterías.» Entonces, empezamos a tener un 
pequeño rifirrafe, entró gente y yo me fui a mi sitio, pe-
ro, claro, dos horas y media teniendo a este hombre no 
las aguanté y, media hora antes de llegar, me acerqué, 
digo: «Suerte has tenido que no te he dado el viaje, pe-
ro ahora vamos a hablar tú y yo.» 

A ver, me negaba absolutamente todo y digo: «Bueno, 
muy bien. Vamos a aceptar “pulpo”. Entiendo que me 
lo niegues todo. A mí me acusan de lo que te han acu-
sado a ti, ¿eh?, y, al menos, me defiendo judicialmente. 
No presento una dimisión y me largo.» Digo: «No sé, 
al menos dices: “Oye, que yo no tengo que nada que 
ver en esto y tal”.» Digo: «Vale, volvemos a aceptar 
“pulpo”. ¿Por qué todo el mundo te señala a ti? Todo 
el mundo... –Porque yo pasaba por ahí.» Bueno, enton-
ces, tuvimos unas palabras un poquito que no tengo 
ganas de repetir aquí, digo: «No sabrás lo que haces tú 
con las mujeres, porque, hijo mío, tela marinera, ¿eh?» 
Y le expliqué lo que a mí me habían contado: «A mí 
me han contado esto, que en vuestros momentos ocio-
sos y de relax con Alicia Sánchez-Camacho habéis 
planeado esto.» Es que no sé cómo explicarlo esto... 
¿Lo habéis entendido bien, verdad? «Habéis planea-
do esto.» Digo: «Hijo mío, es cutre, cutre, cutre, el te-
ma.» Digo: «O sea, la has utilizado, luego, este tema 
lo manipulas, se lo das...» Bueno, ya lo dijo Jordi Pujol 
Ferrusola aquí, y me acojo a sus palabras: «Esta cin-
ta, esta grabación fue hecha por Alicia Sánchez-Ca-
macho, José Zaragoza, hecho un refrito y entregado a 
Rubalcaba.» Y nadie le ha pedido ninguna explicación 
judicialmente. Eso es muy fuerte decirlo así, ¿no?, y 
que nadie... Estamos hablando de señores importan-
tes, ¿eh?, no de cualquier persona. Esto es lo que a la 
población de a pie nos deja alucinados, o sea, que se 
suelten estas cosas, que se diga que Rubalcaba... Va-
mos, como si se dijera que Rubalcaba hubiera encar-
gado esta grabación, que se hubieran dicho todas estas 
cosas y el señor sale tan tranquilo para la Cerdaña y 
a Andorra un rato y tal. De verdad, la mayoría de la 
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población de a pie estamos alucinados con todo esto. 
A mí me han parado por la calle y me dicen: «Bueno, 
¿qué? ¿Qué? ¿Qué más tiene que haber?» Y así esta-
mos. ¿Qué quiere que le diga?

Joan Mena Arca

Sí, sí. Bé, passaré a un altre bloc, perquè, si no, s’aca-
barà el temps. 

Sobre el senyor Pujol Ferrusola, sobre aquests viatges 
de tornada a Andorra, no sé si pot especificar quants 
viat ges d’aquest tipus, amb el cotxe carregat de bitllets, 
van fer...

María Victoria Álvarez Martín

Carregat de bitllets, no ho sé.

Joan Mena Arca

Vostè, conscient, només és d’un?

María Victoria Álvarez Martín

Un.

Joan Mena Arca

Un només. La resta no pot dir que no, sinó que vostè 
no va...?

María Victoria Álvarez Martín

No ho vaig veure, jo no puc dir ni que sí ni que no... ni 
todo lo contrario.

Joan Mena Arca

Després d’aquest viatge, vostès van fer més viatges 
d’aquest tipus a Andorra?

María Victoria Álvarez Martín

No. No.

Joan Mena Arca

Va ser l’últim?

María Victoria Álvarez Martín

Va ser l’últim. Jo...

Joan Mena Arca

A partir d’aquí, vostè ja no va voler fer més...?

María Victoria Álvarez Martín

Jo no vaig voler fer més viatges a Andorra. I quants 
viatges vam fer? És que en vam fer moltíssims. Jo no 
et podria dir quants exactament, és que mentiria. No ho 
sé. Deu, quinze... És que no ho sé, és que no els comp-
tava... Él se acordaba perfectamente de tres. Pues, bue-

no, pues, de tres, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que 
fueron bastantes más de tres, ¿eh? Sí.

Joan Mena Arca

Ha dit vostè, abans, que, després d’aquest viatge, vostè 
va preguntar al senyor Pujol Ferrusola i ell li va con-
testar: «A mí nunca me pasará...»

María Victoria Álvarez Martín

«No te preocupes, que a mí nunca me pasa nada.»

Joan Mena Arca

«Nunca me cogerán.» Per tant, vostè confirma que a 
l’entorn de la família Pujol hi havia una sensació d’im-
punitat davant de qualsevol delicte que poguessin fer? 
No només del senyor Pujol Ferrusola, sinó tota la fa-
mília?

María Victoria Álvarez Martín

¿Alguien lo duda?

Joan Mena Arca

Jo li ho pregunto.

María Victoria Álvarez Martín

¿Alguien lo duda?

Joan Mena Arca

No sé si vostè ho dubta o no.

María Victoria Álvarez Martín

No.

Joan Mena Arca

Tota la família?

María Victoria Álvarez Martín

La impunidad ha sido absoluta. Pero si aquí hemos 
visto... Es que parece que sea a mí... Aquí se ha ha-
blado del tema de las comisiones, han hablado Carod-
Rovira, ha hablado Pasqual Maragall, ha hablado un 
montón de gente, ha hablado muchísima gente.

El otro día me pararon unas señoras por la calle y me 
decían: «Nosotras ya sabemos... Nosaltres ja sabem que 
el Jordi Pujol ha robat moltíssim i l’Artur Mas, també..., 
pero no te metas con ellos, no tenías que haber habla-
do.» Digo: «Vale, así tenemos el país que tenemos.» 
Claro.

Joan Mena Arca

I vostè dóna credibilitat a aquestes teories que diuen 
que qui manegava tot el «cotarro» era la mamma Fer-
rusola?
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María Victoria Álvarez Martín

No.

Joan Mena Arca

No els dóna credibilitat?

María Victoria Álvarez Martín

A la mamma Ferrusola, no. Al pare, sí.

Joan Mena Arca

El pare era qui...

María Victoria Álvarez Martín

Home, clar...

Joan Mena Arca

...tenia coneixement de tot?

María Victoria Álvarez Martín

Home, clar...

Joan Mena Arca

Sí?

María Victoria Álvarez Martín

Sí. Jo crec que sí perquè era...

Joan Mena Arca

És a dir que l’expresident tenia...?

María Victoria Álvarez Martín

A veure..., la persona que les llamaba al orden cada 
dos por tres, y que les llamaba a su despacho y que 
les juntaba era el padre, no la madre –no, la madre. La 
madre tiene su carácter especial, así. Bueno.

Joan Mena Arca

Després, vostè, abans, li preguntàvem sobre l’amistat 
del senyor Pujol Ferrusola amb el senyor Felip Puig, 
però vostè, en aquest dinar, no només parla d’amistat, 
sinó que diu que el senyor Felip Puig és soci del senyor 
Pujol Ferrusola. Ens pot concretar una mica més?

María Victoria Álvarez Martín

Bueno, a mi sempre m’ha dit Jordi que... era el único 
amigo que tenía, que no tiene más amigos. Su herma-
no estaba compartiendo despacho, no sería para com-
partir gastos con Jordi Pujol Ferrusola. Y, además, 
Jordi Puig estaba, precisamente, donde estaba la caja 
fuerte, enorme. Esto también se lo comenté a Ruz en 
su día, que había una caja con mucho dinero y tal y 
a mí esto también es una cosa que, vamos, y, luego, 

imagínate, tú vas a un sitio y dices: «Oiga, mire, he 
visto un montón de dinero o un montón de droga en 
tal sitio.» Y te dice el señor: «Muy bien. Gracias, ma-
ja. Dentro de dos años le preguntaremos a ese señor a 
ver si era verdad.» Yo creo que un registro se tenía que 
haber mandado, o unas medidas cautelares de algún 
tipo, porque le está dando tiempo a destrozar todo.

Joan Mena Arca

Ha dit vostè, abans, que el pitjor error que ha comès ha 
sigut anar a l’Oficina Antifrau. Per què? Ens ho pot con-
cretar una mica més?

María Victoria Álvarez Martín

Por lo que he contado. Porque voy allá a dar informa-
ción para no volver a estar en la Audiencia Nacional, 
para todo, confío en ellos, me hacen la pelota de una 
manera tremenda: «Muchas gracias, porque todo es-
to nos marca puntos en la Audiencia Nacional. ¡Qué 
buena esta información! Que tal, que no sé cuántos, 
qué tal...» y me entero por un periodista, me llama por 
teléfono y dice: «¿Oye, tú tienes unos wasaps con Jor-
ge Moragas o con Alicia que dicen esto, esto, esto?» 
Y digo: «¿Y tú cómo sabes esto?» Dice: «Me los ha 
entregado una persona de CiU.»

Joan Mena Arca

Sap quina persona de CiU va entregar aquesta docu-
mentació?

María Victoria Álvarez Martín

No.

Joan Mena Arca

No ho sap o no ens ho vol dir?

María Victoria Álvarez Martín

Sí que lo sé, pero no lo quiero decir.

Joan Mena Arca

I, en seu judicial, ho ha dit?

María Victoria Álvarez Martín

No.

Joan Mena Arca

No ho dirà?

María Victoria Álvarez Martín

En seu judicial? Si m’ho pregunten, sí.

Joan Mena Arca

Bé, si li ho pregunten. Haurà d’anar vostè a dir-ho, enca-
ra que no li ho preguntin, no? Si no li ho pregunta ningú.
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María Victoria Álvarez Martín

¿Por qué?

Joan Mena Arca

Home, perquè jo entenc que hi ha indici de mala praxi 
i de...

María Victoria Álvarez Martín

Al cabo de poco tiempo, Carlos Quílez salió de esa 
oficina bastante peleado con Daniel de Alfonso.

Joan Mena Arca

Quina informació és la que vostè va entregar?

María Victoria Álvarez Martín

Yo dejé..., allá dejé, bueno, toda la información que 
me habían dado del Puerto de Rosario, de cómo eran 
las acciones, de cómo se vendieron, acciones B, accio-
nes A, de dónde se trajo el dinero, quién estaba... Bue-
no, todo lo que formó el Puerto de Rosario desde que 
se formó hasta que no. Jordi dijo el otro día aquí que 
no tenía relación hasta el 2005, tiene a partir del 2005, 
hay mails por ahí, que los verán, desde el 2001 hacien-
do esto. O sea que esto no es así.

Y toda esta información que me estaba llegando bas-
tante calentita y que yo decía que era importante, yo 
¿para que la quería? Si es que yo misma, ¿no? Digo: 
«Además, esto yo no lo quiero tener, esto tiene que es-
tar donde tiene que estar.» Y se lo llevé a ellos. Y, de 
paso, les dije: «Mira, aquí, en este ordenador, sacadme 
un mail que hay de tal. Aquí, de esto, tal. Por favor, 
vaciadme los teléfonos y me los custodiáis.» Una se-
rie de cosas, pero, claro, jolín, confiando en esa gente. 
Y, luego, me entero de esto. Y, luego, encima, me di-
cen que los datos eran absurdos... Anda, absurdos, mi-
ra todo el Puerto de Rosario si es absurdo. «Absurdo» 
no es la palabra, pero dijo una palabra similar y que 
era todo por motivos espurios, y se queda tan ancho. 
Bueno, él sabrá.

Joan Mena Arca

Sí, a mi, de tota manera, senyora Álvarez, el que més 
em costa d’entendre és que vostè, que té una docu-
mentació que pot verificar la seva versió i que, doncs, 
acredita que, aquí, va haver-hi delictes, vostè no la po-
si... i, a més, després que l’Oficina Antifrau la defrau-
da, d’alguna manera, vostè no ho posi en coneixement 
de la justícia.

María Victoria Álvarez Martín

Sí que lo hice. Sí que lo hice. Porque, a partir de ahí, 
evidentemente, ya no confíe en esa oficina y te ase-
guro que todas las documentaciones las tiene la justi-
cia, la policía y se está investigando. La UDEF tiene 
muchísima información.

Joan Mena Arca

És a dir, tota la documentació que vostè va portar a 
l’Oficina Antifrau ara la té la justícia.

María Victoria Álvarez Martín

Sí, correcte. De fet, ha sortit en alguna premsa alguna 
cosa, algun tema d’aquests, de la informació. I no només 
m’arriba informació de Puerto Rosario, m’arriba molta 
informació, perquè, bé, la gent... Va perdiendo el miedo, 
la gente. Cuesta, ¿eh?, pero va perdiendo el miedo. 

Joan Mena Arca

M’ho crec, això, això m’ho crec. No sé, president, si 
em queda gaire estona...

Bé, doncs, li volia preguntar, senyora Álvarez, que ens 
concreti. Vostè també, en aquesta conversa, parla del 
senyor Herbert i de les illes del Canal. Volia saber... 
Concretament diu que allà al que va el senyor Pujol 
Ferrusola és a blanquejar diner, vostè ho diu?

María Victoria Álvarez Martín

Eso parece...

Joan Mena Arca

Bé, ara...

María Victoria Álvarez Martín

Presuntamente, déjeme decirlo así, va.

Joan Mena Arca

Com arriba vostè a aquesta presumpta conclusió.

María Victoria Álvarez Martín

Bé, hi arribo perquè, primer de tot, quan anava a l’ofi-
cina, la mare truca al Jordi Pujol i jo escolto la conver-
sa. Y le dice: «–Els 400.000 euros ja estan on havien 
d’estar. –Estàs a Londres, no? –Sí. –D’acord.»

Eso puede ser una cosa que en un principio..., bueno, 
pues, una anécdota, pero luego, cuando tuvimos más 
confianza, me explicó lo que hacía Herbert. Me lo ex-
plicó. Me dijo: «Herbert es una persona que se dedica 
a hacer esto, con las islas del Canal, con facturaciones, 
con creación de empresas, con tal...» Me lo explicó. 
Digo: «Ah, muy bien, fantástico.» Ya está. Què he de 
dir...? No tiene más.

Joan Mena Arca

Sobre el Puerto del Rosario, vostè també diu que aquí 
hi havia una inversió, em sembla que va dir, de 18 mi-
lions d’euros.

María Victoria Álvarez Martín

Trenta.
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Joan Mena Arca

Trenta milions d’euros. I en què va consistir?

María Victoria Álvarez Martín

A ver, esto es complicado y complejo, ¿eh?, el tema. 
Vamos a ver. El tema... A ver, parce ser, y vamos a in-
tentar explicarlo a grandes rasgos, porque tiene mucho 
detalle. El tema parece ser que se convence a una se-
rie de gente para comprar el Puerto Rosario, porque lo 
tenían vendido, en breve tiempo, por ese dinero más 
equis, ¿vale? Se invierte ese dinero, se tienen que ha-
cer varias ampliaciones de capital y Jordi decide ven-
der antes de que hubiera subido todo esto. Entonces, el 
resto pierde dinero, él también lo pierde, además –de 
hecho, ahí perdió bastante dinero–, y ha habido un te-
jemaneje importante.

En el diario El Mundo y en periódicos como El Trian-
gle han salido muchísimas informaciones sobre todo 
esto, sobre cómo ha sido cada uno de los detalles del 
Puerto Rosario. Es que es un tema societario complica-
do, con temas, además, en que se mezclan dólares y eu-
ros, y entonces ahí, a veces, las cifras..., hay gente que 
habla de 30 millones de dólares y otros 30 millones de 
euros. Entonces, ahí se mezclan un poquito las cifras. 

Parece ser, presuntamente, que ha salido bastante del 
puerto de Tarragona, y ya más cosas no te puedo decir.

Joan Mena Arca

I com interpreta vostè l’aparició aquí del senyor Mas, 
a la inauguració de Puerto del Rosario?

María Victoria Álvarez Martín

¿Del octavo hijo de Jordi Pujol? (L’oradora riu.)

Joan Mena Arca

Així li diu vostè?

María Victoria Álvarez Martín

Home, home, i tant. Pues eso, el octavo hijo de Jordi 
Pujol. (L’oradora riu.) Ya está. A mí me sorprendió 
mucho. La imagen de Mas salió en todos los periódi-
cos de Rosario: «Artur Mas, el president de Cataluña» 
–de no sé qué, y tal...– «viene a la inauguración del 
Puerto de Rosario junto a Jordi Pujol...» Y el padre 
también estuvo, ¿eh?

Joan Mena Arca

Jordi Pujol, pare.

María Victoria Álvarez Martín

Abans de la inauguració també hi va ser. És que va sor-
tir als diaris d’allà. Llavors, tot això, m’ho van enviar i 
jo ho vaig donar a las..., fuerzas que les corresponde in-
vestigar estas cosas, porque yo ya...

Joan Mena Arca

Llavors, interpreta vostè que hi va anar per una relació 
personal, perquè era el vuitè fill o per una relació de ca-
ràcter institucional o fins i tot econòmica?

María Victoria Álvarez Martín

Vostè, si munta un negoci, demanaria a l’Artur Mas 
que anés a inaugurar-lo, a l’altra punta del món?

Joan Mena Arca

Probablement seria l’última persona en qui pensés.

María Victoria Álvarez Martín

Doncs, ja s’ha contestat. (L’oradora riu.)

Joan Mena Arca

Molt bé. Senyora Álvarez, parlem..., acabo ja, amb el 
tema Pretòria i el senyor Luigi, que vostè també hi feia 
referència, en el dinar de La Camarga. Jo tinc la sen-
sació que vostès, quan parlaven del senyor Luigi, sabi-
en perfectament de quin senyor Luigi parlaven.

María Victoria Álvarez Martín

Clar...

Joan Mena Arca

Ara vostè ens diu: «Bé, jo sé que parlava amb un se-
nyor Luigi però no sé molt bé qui era.»

María Victoria Álvarez Martín

Clar, és que l’altre dia aquí Jordi Pujol Ferrusola va dir: 
«Que sí, que la Victoria deia a La Camarga que parla-
va jo amb un Luigi. Sempre parlava amb el Luigi, però 
era...» –no sé quién dijo– «otro Luis, que cariñosamen-
te le llamaba Luigi.» 

Y entonces...

Joan Mena Arca

Però vostè diu que quan parla amb el senyor Luigi per 
telèfon parlen de terrenys, de concessions i d’aquest ti-
pus de coses. 

María Victoria Álvarez Martín

Totalmente.

Joan Mena Arca

No sé si tots els Luigi són gent que està vinculada als 
negocis de la construcció de les concessions públi-
ques.

María Victoria Álvarez Martín

Jordi no tiene amigos con los que no haga negocios.
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Joan Mena Arca

Ah, això està bé saber-ho.

María Victoria Álvarez Martín

Porque dice que para qué, que es una pérdida de tiempo. 

Joan Mena Arca

Senyora Álvarez, en aquesta comissió un no deixa mai 
de sorprendre’s.

María Victoria Álvarez Martín

¿Me lo dice a mí o me lo cuenta? Que yo ha he llegado 
a decir que mi casa aparece un helicóptero, baja Putin 
y le invito a un vinito, ¿eh?, porque me parece todo tan 
surrealista que es tremendo. Y yo pasaba por ahí...

Joan Mena Arca

Bé, jo li volia preguntar també, senyora Álvarez, després 
del dinar de La Camarga, sobretot després que es fes 
públic, suposo que vostè ha tingut pressions i pressions 
polítiques. M’agradaria, si pogués, que em concreti per 
part de qui o, com a mínim de quines organitzacions po-
lítiques ha pogut tenir aquest tipus de pressions.

María Victoria Álvarez Martín

Absolutamente de ninguna.

Joan Mena Arca

No ha tingut mai pressions de ningú?

María Victoria Álvarez Martín

No, no.

Joan Mena Arca

Això m’ho diu perquè m’ho ha de dir o perquè de de-
bò...

María Victoria Álvarez Martín

No, no, no, se lo digo en serio, se lo digo en serio. Ab-
solutamente presiones de nadie. Tampoco las hubie-
ra admitido, ¿eh? Hubiera colgado el teléfono rápida-
mente.

Joan Mena Arca

Bé, una cosa és que vostè...

María Victoria Álvarez Martín

No, no.

Joan Mena Arca

...les pugui admetre i una altra és que la truquin per 
poder pressionar-la o perquè...

María Victoria Álvarez Martín

Miri, l’única persona que diu aquestes coses, así, como 
medio loca, que ni me conoce ni sabe quién soy, es la 
Rahola. Pero, bueno, esto es un honor, casi, que hable 
mal de mí. Dice que soy una impresentable... ¡Y no se 
mira al espejo, antes! Es igual, no sé, perdona, esto es 
un chascarrillo. Pero no, en principio no he tenido pro-
blemas con nadie ni de ningún grupo, porque es que yo 
tampoco me defino con ningún grupo político, en este 
sentido. Con ninguno, en absoluto. O sea, es que no..., 
de hecho, tampoco estoy definida con ningún grupo 
político.

Y entonces, en general, ni presiones, ni por la calle, de 
gente... Que yo tenía mucho miedo porque cuando yo di-
go que voy sola es que no tengo ningún partido atrás, 
que yo no voy con guardaespaldas, que yo vivo sola, que 
vivo con mi hijo..., o sea, a eso me refería en la historia 
de que estoy sola, o sea, que no tengo nada detrás que 
me esté amparando. Aquí ha habido una señora, Alícia 
Sánchez-Camacho, que ha estado hablando, aludiendo 
a la Biblia, diciendo que... Bueno, es que esto me ha pa-
recido... O sea, el tema de que «Dios perdónalos, por-
que no sabe lo que hacen.» Mira... Bueno, se ha compa-
rado con Jesucristo en la cruz, muriendo.

Sí, entonces, esto me ha parecido un poquito así, pe-
ro no he recibido ninguna presión. Alguna vez me ha 
dicho alguien que no hable tanto, pero... Un abogado 
de Jordi..., una vez llamó un abogado a mi abogado, 
del tema de Jordi Pujol y le dijo que me callara de una 
vez. Pero bueno, no me... Una vez me pusieron unas 
rosas negras en el coche, al principio. Bueno...

Joan Mena Arca

Ni tampoc ha tingut cap intent de comprar-la a vostè, 
en la línia del que abans insinuava el senyor Rodrí-
guez, que vostè havia rebutjat els cinquanta mil euros 
d’indemnització perquè potser algú n’hi donava més.

María Victoria Álvarez Martín

No, no, jo no he rebutjat res. Pero por la parte de Jordi 
sabe perfectamente que no puede comprarme ya que, 
bueno, lo ha intentado muchas veces. No puede. No 
puede. En este sentido, no puede. Vale más el..., no sé, 
yo creo que es el momento de poner las cosas en su si-
tio, un poquito, y no dejarse comprar. Me vale más la 
mirada de mi hijo que todo el dinero del mundo. Y hay 
dinero que sale muy caro, muy caro, ¿eh?, muy caro. 

Y yo, gracias a Dios, me he ganado más o menos bien 
la vida, he podido tirar para adelante, he tenido mi 
carrera, he tenido mis cosas. Ahora tengo cincuenta 
años y tengo un problema gordísimo. Porque ya me 
contarás qué hago. 

Joan Mena Arca

Em sembla que ja no tinc més temps, no, president? 
Doncs, faig...

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Nou segons.
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Joan Mena Arca

Bé, faig una última pregunta, senyora Álvarez.

María Victoria Álvarez Martín

Dime...

Joan Mena Arca

A partir d’ara què espera, vostè, d’aquest cas? És a dir, 
espera vostè que ho acabem sabent tot?, no política-
ment només, sinó també sobre les implicacions penals 
que pugui tenir la família Pujol, i una doble pregunta: 
suposo que vostè estarà a disposició de la justícia per 
poder col·laborar en tot allò que sigui necessari...

María Victoria Álvarez Martín

Absolutamente.

Joan Mena Arca

...perquè qui vostè té la convicció que és culpable de 
determinats delictes acabi, doncs, amb totes les res-
ponsabilitats penals a sobre.

María Victoria Álvarez Martín

Absolutamente, al cien por cien. La justicia sabe que 
estoy al cien por cien a su disposición; la policía sabe 
que estoy al cien por cien a su disposición, y cualqui-
er persona que esté dispuesta a acabar un poquito con 
todo esto y a poder ver un poquito la política con cla-
ridad y con unos ojos que veamos que nos solucionáis 
cosas –no más líos, por favor–, yo colaboro con todo 
el mundo. De hecho, me está costando... Incluso me 
han llegado casos de corrupción de otra gente y tal. 
Si es que mi buzón parece el buzón de la corrupción, 
porque claro, me ven a mí que no soy ni política, ni 
soy policía, ni periodista, ni nada, y, hala, toda la con-
fianza... Bueno, voy a montar la oficina antifraude, la 
de verdad. No estaría mal.

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, diputat Mena. Passo la paraula al dipu-
tat del Grup de Ciutadans, el diputat senyor Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, presidente. Buenas tardes, María Victoria.

María Victoria Álvarez Martín

Hola.

Carlos Carrizosa Torres

Una previa. ¿Cuánto tiempo estuvo usted..., cuánto du-
ró la relación entre Jordi Pujol Ferrusola y usted?

María Victoria Álvarez Martín

Para mí dos años, para él sigue existiendo, casi.

Carlos Carrizosa Torres

Vale, dos años. Dos años en los que tenían...

María Victoria Álvarez Martín

Y pico.

Carlos Carrizosa Torres

...una relación continuada pero no convivían.

María Victoria Álvarez Martín

No, no. 

Carlos Carrizosa Torres

Vale, bueno.

María Victoria Álvarez Martín

Él viaja muchísimo, además.

Carlos Carrizosa Torres

Bien. Bueno, pues, entonces, a mí lo que me gustaría, 
después de esta larga sesión que llevamos con usted, 
que usted ha contado muchas cosas, pero será que yo 
no me entero muy bien, o será que aquí divagamos un 
poco, que yo creo que tenemos una comisión que se 
llama de evasión y fraude fiscal y de corrupción polí-
tica. Entonces, a mí me gustaría centrar. Usted viene 
aquí a declarar sobre esto: evasión y fraude fiscal.

María Victoria Álvarez Martín

Ajá.

Carlos Carrizosa Torres

Usted ha presenciado un transporte de dinero...

María Victoria Álvarez Martín

Ajá.

Carlos Carrizosa Torres

...que usted dice haber contado, ¿no?, y que eran más 
de 120.000 euros, que eran 400.000.

María Victoria Álvarez Martín

Ajá.

Carlos Carrizosa Torres

Que vino de un país extranjero a España. 

María Victoria Álvarez Martín

Ajá.
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Carlos Carrizosa Torres

Vale, aquí tenemos un asunto de evasión fiscal o blan-
queo de dinero. Muy bien. Esto está denunciado, ¿ver-
dad?

María Victoria Álvarez Martín

Sí.

Carlos Carrizosa Torres

Vale, pues ya está. Uno. Corrupción política. 

María Victoria Álvarez Martín

Ajá.

Carlos Carrizosa Torres

Corrupción política en sus diversas facetas. Una de ellas, 
negocios efectuados a la sombra del poder o mediante 
influencias con el poder. Nos puede decir usted qué ha 
presenciado concretamente, que a usted... Explíque-
noslo aquí en tres minutos. Este señor hacía negocios 
porque Jordi Pujol Ferrusola era el hijo de Jordi Pujol 
y lo que hacía era hablar con este y con este y de esa 
forma obtenía dinero. En dos palabras, en...

María Victoria Álvarez Martín

Mira, no te lo puedo explicar porque realmente eso yo 
no lo he visto, y eso lo sé por informaciones de perso-
nas físicas, que me están llegando documentaciones di-
rectamente. 

Carlos Carrizosa Torres

Vale, con lo cual...

María Victoria Álvarez Martín

Entonces, no puedo meter a esa gente en ese lío, pero 
yo no lo he visto.

Carlos Carrizosa Torres

Vale. Durante ese año y medio...

María Victoria Álvarez Martín

No.

Carlos Carrizosa Torres

Eso no, vale. Pues, entonces, vamos tachando. Una 
evasión fiscal. Corrupción política y negocios a la 
sombra del poder, no.

¿A usted le dijo que hiciese negocios con Felip Puig?

María Victoria Álvarez Martín

Yo me senté una vez con Felip Puig, sí.

Carlos Carrizosa Torres

¿Hizo negocios?

María Victoria Álvarez Martín

No.

Carlos Carrizosa Torres

No hizo negocios. Con el hermano de Felip Puig, sí, 
con Jordi Puig tenía el despacho Jordi Pujol Ferrusola...

María Victoria Álvarez Martín

Ah, yo no, ¿eh?

Carlos Carrizosa Torres

No, no, pero el señor... Yo ahora hablo del señor Jordi 
Pujol Ferrusola.

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí, vale, vale, de acuerdo.

Carlos Carrizosa Torres

Hacía negocios –eso lo sabemos todos–, tenía la caja 
fuerte, etcétera. Pero el señor Jordi Puig, ¿sabe usted 
si él hacía negocios consistentes en cobro de comisio-
nes, con la Generalitat? ¿Sabe usted positivamente...?

María Victoria Álvarez Martín

No.

Carlos Carrizosa Torres

No. Bien. Con Oriol Pujol, que se ha dicho mucho que 
él hacía..., bueno, pues era un contacto político aquí 
en el Parlamento y desde la Generalitat de Cataluña, 
¿Jordi Pujol Ferrusola, sabe usted si tenía negocios con 
Oriol Pujol, con su hermano, o le facilitaba negocios o 
uno se lo facilitaba al otro?

María Victoria Álvarez Martín

Espérate, alguna conversación sí que habré oído de 
estos.

Carlos Carrizosa Torres

Conversaciones.

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí, sí, conversaciones...

Carlos Carrizosa Torres

Conversaciones, documentos, no.



Sèrie C - Núm. 689 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 d’abril de 2015

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE EL FRAU I L’EVASIÓ FISCALS I LA CORRUPCIÓ POLÍTICA, SESSIÓ NÚM. 18  103

María Victoria Álvarez Martín

No, no, documentos, no.

Carlos Carrizosa Torres

¿Y estar presente en algún negocio? No.

María Victoria Álvarez Martín

No, no, documentos, no, evidentemente, no

Carlos Carrizosa Torres

Vale. ¿Le mencionó el señor Jordi Pujol Ferrusola que de 
sus negocios estuviese al corriente el señor Artur Mas o 
que hiciese algún tipo de negocio con Artur Mas, o que 
el señor Artur Mas, con lo de Puerto Rosario estaba al 
corriente y por eso le invitó?

María Victoria Álvarez Martín

No.

Carlos Carrizosa Torres

Son conclusiones que usted ha sacado también, des-
pués, a consecuencia de documentación que le han re-
mitido.

María Victoria Álvarez Martín

De informaciones que han salido, sí, correcto.

Carlos Carrizosa Torres

Vale. La madre, la señora Marta Ferrusola... Usted oyó 
alguna vez un comentario, una vez en un «manos li-
bres» de un coche...

María Victoria Álvarez Martín

Sí.

Carlos Carrizosa Torres

...y hablaba de 400.000 euros, pero el origen, usted no 
lo supo y ella no lo explicó.

María Victoria Álvarez Martín

No, no, no. 

Carlos Carrizosa Torres

El padre, Jordi Pujol i Soley.

María Victoria Álvarez Martín

Sí.

Carlos Carrizosa Torres

Usted ha dicho: era el...

María Victoria Álvarez Martín

Hombre, sí, porque yo sé que cada dos por tres les lla-
maba al orden...

Carlos Carrizosa Torres

¿Al orden?

María Victoria Álvarez Martín

Les llamaba al orden. Dice: «Venid a...» Bueno, le lla-
maba a uno, o al otro, tal. Y Jordi, más de una vez salía 
diciendo: «Me ha dicho que no me meta tanto con Ar-
tur Mas. Me ha dicho que haga eso.» Esta frase, además, 
fue concreta: «Me ha dicho que, esta vez me ha echado 
bronca, esto. Esta vez me ha organizado por aquí. Esta 
vez, tal.» O sea, les llamaba al orden, de hecho, Oriol 
Pujol..., casi cada día iba al despacho de su padre. O sea, 
es que... Sí, ha seguido manteniendo..., eso sí, vamos...

Carlos Carrizosa Torres

Bueno, mantenían relación con el padre, y, digamos, 
de negocios concretos en los que haya mediado y tal, 
esto no lo..., no tenemos noticia.

María Victoria Álvarez Martín

No, esto no. No, hombre. No lo van a hacer delante mío.

Carlos Carrizosa Torres

Vale, claro, claro. Por eso le digo que si al final vamos 
mirando las cosas, pues, nos queda que usted haya 
presenciado directamente, sí, que fue en Andorra, y 
luego salió con un dinero de allí, y entonces usted lo 
certifica...

María Victoria Álvarez Martín

Yo no he declarado más cosas, ¿eh?

Carlos Carrizosa Torres

...respecto a todos los negocios a la sombra del poder 
de los que sospechamos, o se puede sospechar, o exis-
ten, incluso, indicios, y diversos indicios y procedimi-
entos abiertos, que está involucrada la familia Pujol, 
usted, conocimiento directo, no ha tenido.

María Victoria Álvarez Martín

Antes no lo he tenido; ahora lo tengo.

Carlos Carrizosa Torres

Ahora lo tiene. Vale, muy bien.

Entonces, si ya...

María Victoria Álvarez Martín

La policía lo tiene, y la justicia lo tiene.
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Carlos Carrizosa Torres

Vale. Pues si del objeto de esta comisión descartamos 
estas cuestiones últimas, o sea, por las que yo le pregun-
taba, entonces, yo creo que otra cosa que es merecedora 
de atención en esta comisión es el tema de este espionaje 
político y los posibles pactos. Y ahí usted sí que tiene un 
papel protagonista.

María Victoria Álvarez Martín

No sé, más que nada...

Carlos Carrizosa Torres

Es que usted, yo creo que su presencia aquí es más rele-
vante por la cuestión de la evasión fiscal, porque desta-
pa cosas acerca de la familia, no tanto porque acredite 
si el señor Jordi Pujol Ferrusola cobraba o no comisio-
nes de aquí o de allá, o la índole de sus negocios. Pero 
lo que sí usted es protagonista es, una, como testigo de 
una evasión fiscal, y dos, como protagonista de un caso 
de espionaje, que usted nos dice que están involucrados 
el Partido Socialista y el Partido Popular, ambos.

María Victoria Álvarez Martín

Es lo que me dicen a mí, sí.

Carlos Carrizosa Torres

¿Y quién se lo dice a usted, esto, para que usted esté 
tan convencida?

María Victoria Álvarez Martín

Bueno, porque yo escuché... Al principio no lo sabía, 
pero escuché todas las declaraciones que hicieron to-
dos los detectives de Método 3, enteras, uno por uno, 
por uno, por uno, y es que todos decían lo mismo. En-
tonces, me he puesto a preguntar, con Paco Marco es-
tuve sentada también, me vuelve a reiterar lo mismo, 
lo reiteran todos. Entonces digo: «Bueno, aquí todo el 
mundo dice lo mismo, menos la única persona... im-
plicada.»

Carlos Carrizosa Torres

Todo el mundo, que son los detectives.

María Victoria Álvarez Martín

Sí, claro. Los detectives, sí, sí.

Carlos Carrizosa Torres

¿Y ellos le dijeron también que habían pagado la comi-
da en La Camarga, los detectives?

María Victoria Álvarez Martín

No. La comida de La Camarga, sacaron ellos el tique, y 
está en sede judicial. Lo sacaron cuando les detuvieron. 
Sí, sí. Que esto es una cosa un poco extraña, ¿eh?

Carlos Carrizosa Torres

Verdaderamente.

María Victoria Álvarez Martín

Además, es que, antes, en la conversación, anterior-
mente, antes de poner el micrófono, ya están grabando 
desde que entran, y se oye cómo llegan, dicen: «Tenga, 
por cien euros, por la comida, si luego es algo más..., y 
ahora, vamos allá.» O sea, es que es impresionante. Es 
que, yo, cuando oí esto... Evidentemente, yo, esto, no 
lo oí, cuando llegué a comer. No oí que un señor ve-
nía, pagaba la comida, y encima, esto.

Carlos Carrizosa Torres

Ya. Vale. Usted, luego, lo que ha llevado a Antifrau 
son cosas que le han llegado a usted después, de Puer-
to Rosario, etcétera.

María Victoria Álvarez Martín

De varias cosas, sí. Correcto. Una información que 
hubiera sido lo normal, hubiera sido que yo ampliara 
mi declaración en la Audiencia Nacional. Lo que pasa 
es que lo estaba pasando tan mal, que mi abogado me 
aconsejó, dice: «Mira, hay otra forma. Vamos a Anti-
frau, y ellos lo hacen llegar a fiscalía, y ya está, y tú no 
sales por ahí. Tú no estás tanto...» Digo: «Vale, pues 
fenomenal.»

Carlos Carrizosa Torres

Vale.

María Victoria Álvarez Martín

Fenomenal.

Carlos Carrizosa Torres

¿En Antifrau, a usted le dio la sensación de que le pre-
guntaban para saber ellos pero no para llevarlo a los 
juzgados, o cómo fue? Porque es que todos pensamos, 
muchas veces, para qué sirve Antifrau. ¿Usted ha te-
nido la sensación de que Antifrau ha sido operativa?

María Victoria Álvarez Martín

Para CiU, sí.

Carlos Carrizosa Torres

Para CiU. (L’orador riu.)

María Victoria Álvarez Martín

No, coño, perdona, pero es que es verdad. Es que han 
aparecido ahí unas informaciones, y aparecen en las 
mesas de CiU... Si hubiera aparecido en su mesa, le 
diría que para Ciutadans. Pero como han aparecido en 
las de CiU, pues... Digo yo, ¿no? Cada uno tiene que 
aguantar su vela...
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Carlos Carrizosa Torres

El otro día compareció aquí...

María Victoria Álvarez Martín

Es más –disculpe–, después, lo que iba a decir, tengo 
varias personas que se han puesto en contacto conmi-
go –varias, ¿eh?–, de intentos de denuncias en Anti-
frau, contra una serie de personas y cosas, y las han 
enviado a hacer gárgaras, ¿eh? Y las estoy cogiendo y 
gestionando.

Carlos Carrizosa Torres

Yo le he preguntado a la señora Sánchez-Camacho, en 
reiteradas ocasiones, que por qué había pactado con 
Método 3 y por qué había retirado..., por qué no había 
ejercido las acciones penales contra Método 3. Y...

María Victoria Álvarez Martín

Y se ha liado, sí. Se ha liado.

Carlos Carrizosa Torres

Y ella no me ha respondido. ¿Usted sabe la razón por 
la que esto ha sido así, por qué se retiraron las accio-
nes penales?

María Victoria Álvarez Martín

A ver si lo tengo aquí, porque esto merece la pena, ya 
que dice que no... Sí, yo no sé qué he hecho. Creo que 
me lo he dejado en el coche. Bueno. Me lo he dejado en 
el coche, pero traía todos los wasaps, donde yo preci-
samente le digo: «Oye, Alicia, ¿qué es esto de que reti-
res la demanda y pidas el archivo de esto? Por favor.» 
Digo: «Yo quiero llegar hasta el final, yo quiero saber 
quién me ha grabado. Yo quiero saber qué ha pasado 
con esto.»

Carlos Carrizosa Torres

Oiga, y usted, ¿por qué no ha instado acciones pena-
les? En vez de Alicia, usted, este delito, cualquier abo-
gado le habrá informado de que no había prescrito, y 
que usted tenía la...

María Victoria Álvarez Martín

No, es que ahora voy. Es que yo... A ver, vamos a ver. 
Situémonos en el tiempo. Yo, el primer año, pensé 
que se lo habían hecho a ella, todo esto. Yo pensaba: 
«¿A mí qué me van a hacer?», claro. Es que hay que 
situarse en el tiempo. Y yo, incluso, lo defendí, digo: 
«Jolín, esto, es una faena que te hagan una cosa así, 
que te graben una conversación, que..., tal», y la defen-
día. Cuando empiezan a salir, ya, cosas, de que ella, a 
lo mejor, sabía que..., tal, es cuando le preguntó, y la 
contestación y la actitud fueron nefastas; o sea, nefas-
ta, ya sobre el pacto, tal. Entonces, en mitad de todo 
esto, yo le digo: «Oye, Alicia, ¿por qué pides archivar 
el caso? ¿Por qué? Si yo lo que quiero saber es quién 
nos ha grabado, quién ha hecho esta orden, quién ha 

mandado esto.» Y cuenta una historia parecida a la 
que ha contado aquí, que no se entera nadie. O sea, es 
para seguir en el caso. Digo: «¿cómo, para seguir en el 
caso?» Y enterarnos de todo. Digo: «Si estás pidiendo 
el archivo.» Digo: «En eso, lo siento, pero no te voy a 
acompañar. Yo no quiero archivar esto.»

Carlos Carrizosa Torres

Vale. ¿Y entonces usted no interpone a su vez una de-
nuncia, una querella?

María Victoria Álvarez Martín

Un momento, un momento... Yo todavía no me podía 
creer que Alicia tuviera algo que ver, ni sabía que Jo-
sé Zaragoza existía en mitad de todo esto, ¿eh? Es que 
hay que situarse un poquito en el tiempo, en todo esto.

Cuando empiezo a saber cosas, y empiezo, tal, en es-
tos momentos, estamos con dos abogados, además, por-
que hay causas ahí un poco dispares, viendo cómo po-
demos pedir responsabilidades sobre esto. Ahora sí que 
me pongo en serio, con este tema. Porque ya que he vis-
to que la otra pasa, que le da igual quién le haya graba-
do... Que le importa, perdone. Cualquiera que está aquí, 
en la sala, incluso el señor ese, el del bolígrafo, todos, si 
alguien les graba una conversación privada, quieren sa-
ber quién ha sido y quién la ha mandado, ¿eh? Digo yo.

Carlos Carrizosa Torres

Parece que sí, ¿no?

María Victoria Álvarez Martín

¿No? Porque, vamos, o sea...

Claro, yo al principio pensaba: con las cosas que dijo, 
es imposible que sea; a no ser que tú grabes la conver-
sación y la puedas manipular.

Carlos Carrizosa Torres

Muy bien.

No sé cómo voy de tiempo, presidente.

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Li queda un minut i vint-i-quatre segons.

Carlos Carrizosa Torres

Pues no lo voy a agotar siquiera, ¿eh? (Rialles.) Bueno.

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Li queda un minut, setze.

Carlos Carrizosa Torres

Vale. Una cosa, una cosa más. A mí me llamó la aten-
ción que usted, en vez de ir a denunciar, usted dice que 
tenía miedo, ¿vale? Por las denuncias; porque se sentía 
acosada, o incluso fue maltratada, según dice, etcétera. 
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Pero es curioso que, luego, usted vaya a contar eso ex-
presamente a una dirigente de un partido político. ¿Qué 
buscaba? ¿Perjudicar, o qué?

María Victoria Álvarez Martín

No, no. No pensaba en nada. Estaba muy enfadada, lo 
solté, no hay motivo. Lo que jamás me imaginé es que 
se grabara eso y se utilizara. Mira, lo conté así... No 
hay ninguna explicación, no tengo ninguna explica-
ción para eso. Le puedo asegurar que me he arrepenti-
do muchísimo. Le puedo asegurar que me he arrepen-
tido muchísimo. Porque... Bueno, no sé, tiene muchas 
características, y yo... Yo les digo, a la gente, que se 
pongan en mi lugar, que van a comer con alguien, y 
les hacen esto. Y ustedes, al menos, son políticos; pe-
ro es que yo soy una persona de la calle, normal. Que 
me saquen... Y encima, la conversación, y la..., tal, y el 
tema del sexo, el tema de no sé qué... Oye, de verdad, 
basta ya. Basta ya de todo esto, porque es que, es que...

Primero, me parece absurdo. Segundo, no se centra en 
el problema real, que hay gente que se dedica a grabar 
conversaciones, y a utilizarlas, y a manipularlas. Y no 
se centra en el tema de todo lo que se dijo ayer. A mí lo 
que me gustaría saber es por qué Alicia Sánchez-Cama-
cho –porque ha pegado un rollo aquí que no se entendía 
nada– no denuncia todo esto. Porque tiene obligación 
de hacerlo, ¿eh? Tiene obligación. Tiene obligación de 
denunciar, como tenemos obligación cualquier ciuda-
dano. Luego, es el juez el que decide si admite a trámi-
te esa denuncia, o no la admite, o tiene tal; pero obli-
gación, tiene.

Carlos Carrizosa Torres

Es cierto, lo que usted dice, pero también es cierto que 
la misma obligación tendría usted.

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí. Por supuesto, por supuesto. La misma obliga-
ción tenía yo. Ya.

Carlos Carrizosa Torres

Y..., claro.

María Victoria Álvarez Martín

No, no, la misma obligación tendría yo, sí, sí. No, no le 
quepa la menor duda, y asumo esa responsabilidad, la 
asumo. Yo la arreglé, ¿eh? Porque terminé testificando.

Carlos Carrizosa Torres

No hay más preguntas.

Gracias.

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, diputat Carrizosa. Li passo ara la pa-
raula a la diputada de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Alternativa d’Esquerres, la diputada Isabel Vallet.

María Victoria Álvarez Martín

Perdona. Antes que nada, quiero decirte una cosa: fe-
licidades, porque eres la persona que ha hecho las pre-
guntas más sensatas, que mejor informada estaba y 
que más me ha gustado. Te lo quería decir.

Isabel Vallet Sànchez

Gràcies.

María Victoria Álvarez Martín

Es verdad.

Isabel Vallet Sànchez

Això no farà que rebaixi el to, però...

María Victoria Álvarez Martín

No, no, no. Ya. Eso espero, eso espero.

Isabel Vallet Sànchez

No, gràcies, igualment.

Volia començar preguntant-li de... Jo diria que, de gai-
rebé totes les vegades que l’he escoltat fent declaracions 
públiques, sempre reitera el tema de la utilització polí-
tica. Quan diu que finalment s’ha fet una utilització po- 
lítica de vostè i no sap d’on ve, el nostre dubte és: a qui 
es refereix? La UDEF fa una utilització política de vos-
tè? Perquè podria... No sé si vostè coneix l’informe, el 
primer informe, que no té autoria, de la UDEF...

María Victoria Álvarez Martín

Ah!, aquell famós..., el borrador famoso, sí.

Isabel Vallet Sànchez

...on podria buscar-se un cert embrió en la conversa de 
La Camarga. No sé si, quan diu que hi ha una utilit-
zació política, es refereix a El Mundo i als periodistes 
que deia abans. És a dir, quan diu que es fa una uti-
lització política de vostè, per què creu que és, i a qui 
apunta?

María Victoria Álvarez Martín

A veure, jo crec... Apuntar, encara no ho sé, a qui apun-
tar, eh? Ara, això és una pregunta molt especial, perquè 
no ho sé. ¡Ojalá lo supiera! Ya sabría yo contra quién 
ir, entonces.

¿Utilización? Sí. La corrupción que ha habido, tanto en 
CiU como en la familia Pujol, es que no sé por qué me 
dicen que soy yo. Es que se sabía. Todo el mundo, o 
sea, parece que esto era público y notorio. Ahora resul-
ta que todo el mundo lo sabía. El señor Carod-Rovira 
lo dijo, en la televisión; Pascual Maragall lo dijo aquí. 
O sea, se ha dicho muchas veces, ¿vale?, ese tema.

Entonces, ¿por qué se saca ahora? ¿Por qué se saca 
ahora? O sea... Seguramente, habrá habido más co-
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midas como esta, y habrá habido más comidas en las 
que se han dicho cosas. Digo, pero, ¿por qué ahora? 
Entonces, yo creo que aquí hay una manipulación po-
lítica de algún tipo, sí, sí. Ahora, no me preguntes... 
A ver, no me preguntes por qué. No lo sé, no lo sé, ni 
por quién. No lo sé. Lo desconozco.

Isabel Vallet Sànchez

Creu que té alguna cosa a veure, quan vostè fa la decla-
ració a la Udyco –ja li ho han preguntat, eh?–, per què 
la fa a Madrid i no la fa a Barcelona? Pot ser... Pot ser, 
eh?, que se li digués que políticament interessava més 
fer-la a Madrid i no a Barcelona, o no?

María Victoria Álvarez Martín

No.

Isabel Vallet Sànchez

No hi ha res d’això?

María Victoria Álvarez Martín

No, no hi ha res d’això. No. Això és una casualitat, que, 
com t’he dit, jo vaig molt a Madrid. Llavors, coinci-
dia... No té res, no. No. Allí, no.

Isabel Vallet Sànchez

Com podem provar de manera fefaent que la gravació 
la va encarregar el senyor Zaragoza i la senyora Cama-
cho? És a dir, quan vostè afirma amb certa rotunditat 
que ho sap, perquè li ho ha dit, perquè li ho han dit, a 
mi m’agradaria saber qui li ho ha dit, si ho pot explicar, 
i si pot saber on podem recavar proves per provar, pre-
cisament, que han estat ells els que l’han encarregat.

María Victoria Álvarez Martín

Bueno, el tema, ya te lo he dicho, ha sido la gente de 
Método 3. Por lo visto, hay un libro de encargos, y con 
una serie de cosas, y que José Zaragoza hizo eso. Cla-
ro, yo, si la gente que le encargan dicen esto, y además 
por separado, todos, cuando les detienen, y que están 
separados, y que no están juntos, y..., a la hora de de-
clarar, todos mantienen la misma versión, hombre, al 
menos, sospechosa es, ¿sabes? Sospechosa es, de de-
cir: «Oye, a ver, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto?» En-
tonces, por ahí... Es por lo que lo digo, ¿eh? Porque los 
autores dicen todos lo mismo, todos.

Isabel Vallet Sànchez

Clar, però vostè ha revelat uns detalls més íntims, 
doncs, en quin moment, fins i tot, estarien confabulant 
aquesta gravació. Entenc que això també li ho diuen 
els mateixos treballadors de Método 3?

María Victoria Álvarez Martín

¿Que estaba manipulada esa grabación?

Isabel Vallet Sànchez

No, no. Vostè ha vingut a explicar que Zaragoza i Ali-
cia Sánchez-Camacho, en un moment, ha dit, «ocioso» 
–no hi entrarem–, és a dir, però amb uns detalls de cer-
ta intimitat, confabulaven encarregant aquesta grava-
ció. Qui li explica a vostè l’existència d’aquest moment?

María Victoria Álvarez Martín

A ver, espera que lo piense: ¿quién me explica a mí la 
historia? Hosti, no ho recordo..., no ho recordo, és pos-
sible que la gent de Método 3, també, eh? És molt 
possi ble –és molt possible–, ho sento, però no recordo 
exactament qui va ser. (Remor de veus.) Una cosa que 
jo tinc evident és que aquest dinar no era... (L’oradora 
riu.) A ver, esténse quietos... (L’oradora riu.)

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Perdó, senyor Carrizosa..., és per la línia visual entre 
la diputada Vallet...

Gràcies.

María Victoria Álvarez Martín

Gràcies. El que és cert... es que esta comida no era pa-
ra hablar de esto y Alicia llevaba un guion absoluta-
mente premeditado. Entonces, si solo ella sabía que se 
iba a hablar de esto... Es que, claro, ¿por qué grababan 
esto? Entonces, es de ahí las conclusiones; conclusio-
nes más que evidentes. Es que, claro, ¿si no, por qué 
iban a grabar esta conversación? 

Isabel Vallet Sànchez

Clar, li anava a preguntar dos coses respecte a això: la 
primera era si vostè li havia explicat ja abans al senyor 
Moragas que tenia una relació amb Jordi Pujol Ferru-
sola o no, que la senyora Camacho ha dit que ell no ho 
sabia, que és ella la que li ho explica al senyor Mora-
gas. I, llavors...

María Victoria Álvarez Martín

¿Eso ha dicho ella?

Isabel Vallet Sànchez

Sí, això ha dit aquí.

María Victoria Álvarez Martín

Mare meva...

Isabel Vallet Sànchez

I, en tot cas, què esperava treure políticament Alicia 
Sánchez-Camacho d’aquesta conversa? 

María Victoria Álvarez Martín

A veure, primer de tot, el que és amic meu i amb qui 
tinc més confiança és Jorge Moragas. Dudo mucho que 
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Alicia le explicara a Jorge que yo tenía una relación 
con Jordi, es al revés, ¿eh? No, no, no, esto..., ha menti-
do, pero, además, esto te lo digo a ciencia cierta, bueno, 
porque a Jorge Moragas lo conozco hace muchísimo 
tiempo y a la otra mujer, no. Ahí te digo que no, que no 
le he contado antes a Alicia que a Jorge Moragas esto, ni 
mucho menos.

Isabel Vallet Sànchez

Anem a l’origen dels diners i de la deixa, i sobretot anem 
a declaracions que vostè ha fet i que ha fet en seu ju-
dicial, on sempre deixa intuir que ens falta molt per 
conèixer sobre la família Pujol. Li ho pregunto direc-
tament: què ens falta per conèixer sobre la família Pu-
jol? Quines persones més, càrrecs polítics o no, estan 
implicats? Perquè vostè, a més, en concret diu quan se 
li pregunta sobre aquest fet, no?, sobre si té documen-
tació que pot implicar altres polítics o més gent, vostè 
diu textual: «Sí, hi ha un altre germà Pujol Ferrusola.» 
Quin germà és?

María Victoria Álvarez Martín

Un altre germà..., a veure, quan ho vaig..., és que..., es-
pera..., un altre germà, quin germà?

Isabel Vallet Sànchez

Declaracions de l’1 d’agost de 2014.

María Victoria Álvarez Martín

Ja. No sé quin germà era en aquest moment, és que..., 
perdona, però no recordo quin germà era, eh?, perquè, 
bé, com són tots..., és igual, inclús el ric, riquet... No ho 
sé..., són tots. O sigui, perdona, però no sé contestar a 
això exactament, eh? No me’n recordo.

Isabel Vallet Sànchez

Però sí que em reconeixerà que en moltes declaracions 
sí que ve a dir..., bé, avui també ho ha dit, eh?, que hi 
ha molta més gent implicada, que no pot parlar... 

I és veritat que també tota l’estona fa referència –i ho 
comparteixo amb vostè– al fet que la professió políti-
ca, a causa de l’esclat de molts casos de corrupció, està 
bastant denigrada. No creu que contribuiria, precisa-
ment, a esclarir responsabilitats polítiques donant els 
noms de tota aquesta gent que està implicada en di-
ferents casos i que nosaltres ara mateix no coneixem?

María Victoria Álvarez Martín

Mira, t’ho explico ràpidament: m’arriben una sèrie 
d’informacions directament dels advocats Piqué i Vi-
dal, d’acord?, amb unes històries que són tremendes. 
Yo no puedo explicarlas hasta que la policía no com-
pruebe todo eso, porque me meto en un lío de mucho 
cuidado, y esta es la contestación.

Claro, pero yo las he leído, tienen toda la lógica del 
mundo, tienen todo... Casi hoy traigo un mail, pasa 
que metí en un problema a una persona, y yo sin que 

me lo digan el aguantar todo este tute es tela marine-
ra. Entonces, prefiero hacer las cosas un poquito bien. 
Si la policía ratifica que lo que hay es cierto, que son 
verdaderos los documentos, que los documentos están 
bien, después ya puedo hablar, pero es que antes no.

Por eso, muchas veces digo que sé nombres de cosas, 
pero que no los puedo decir en ese momento porque 
están en investigación. O sea, la policía..., le digo, la 
policía, la UDEF, el poder judicial tienen muchos da-
tos, muchísimos. Me imagino que irán saliendo, como 
irán saliendo otras informaciones de la facilidad que ha 
puesto, a la familia Pujol, Hacienda. Ya veréis que di-
vertido...

Isabel Vallet Sànchez

Llavors, per entendre-ho una mica més, la sistemàtica 
que vostè segueix quan li arriben aquestes informacions 
és de seguida i immediatament posar-les en coneixe-
ment de la policia o del jutjat o de tots dos cossos? Quan 
diu «la policia», es referereix a la UDEF o a quin cos 
policial? M’imagino que a la Policia espanyola.

María Victoria Álvarez Martín

Primero de todo hablo con esa persona y miro a ver 
quién es, porque, claro, he recibido llamadas de lo más 
diverso que te puedas imaginar. Y, entonces, primero..., 
y a ver hasta qué punto están dispuestos a llegar. Por-
que, claro, digo: «¿Tú quieres testificar delante de es-
to, prefieres mantener el anonimato, prefieres esto...?» 
O sea, es que, claro, todo esto es muy complicado.

Y, entonces, bueno, sí, contactamos, contacto con poli-
cía, entrego documentaciones y yo me desentiendo ya 
de ese tema. Yo intento hacerlo lo más correcto que pue-
do, porque, claro, también se podrían vender a la prensa, 
pero no creo que sea el caso, ¿eh?, no creo –no creo.

Isabel Vallet Sànchez

No, no, jo tampoc. De fet, ha dit aquí algunes coses 
que, de ser certes –que podria ser–, és clar, marcarien, 
diguéssim, el rumb de la comissió de manera bastant 
determinada, sobretot per una cosa que ha dit: «L’ori-
gen dels diners era Banca Catalana i tinc proves que 
ho demostraran.»

La meua pregunta és...

María Victoria Álvarez Martín

He dicho presuntamente, presuntamente, no vaya a ser 
que ahora me pongan a mí entre la espada y la pared.

Isabel Vallet Sànchez

Presuntamente. Llavors, la pregunta/petició és: quan li 
arriben aquestes proves, les podrà traslladar també a 
aquesta comissió d’investigació?

María Victoria Álvarez Martín

Por supuesto –por supuesto.
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Isabel Vallet Sànchez

Perfecte. Una altra pregunta sobre els diners: el que 
ens ha sobtat a nosaltres –podria ser una coincidèn-
cia– és la xifra, 400.000 euros.

María Victoria Álvarez Martín

Quatre-cents i escaig mil, i escaig mil.

Isabel Vallet Sànchez

Quatre-cents mil euros són els diners que en principi 
que vostè comptava en efectiu, aquell viatge a Andor-
ra, i 400.000 euros també són els diners que en teoria 
Marta Pujol Ferrusola...

María Victoria Álvarez Martín

Sí, és curiós.

Isabel Vallet Sànchez

Li anava a preguntar si havia caigut en aquesta coin-
cidència i si li havia preguntat a Jordi Pujol Ferruso-
la si ell, com a administrador de la deixa, ho feia de 
400.000 en 400.000.

María Victoria Álvarez Martín

Vamos a ver, yo no tenía ni idea de que Jordi fuera 
administrador de ninguna deixa, herencia, legado, 
llámalo equis, según les convenga; no tenía ni idea, 
pero ni idea, o sea, a mí no me lo había explicado nun-
ca esto.

Segundo..., perdona, que me he perdido una cosa que 
has dicho antes...

Isabel Vallet Sànchez

No, no, la pregunta era, doncs, si havia comentat amb 
ell això, aquesta quantitat.

María Victoria Álvarez Martín

Ah, el tema de la casualitat? No, la casualitat..., me’n 
vaig adonar després, perquè, clar, hi ha..., una diferen-
cia de tiempo bastante importante, entonces, no caes, 
no, no...

Y sobre la deixa no le he preguntado nada, porque, 
¿qué le voy a preguntar? 

Lo que sí que empezamos a tener muchos proble-
mas fue precisamente por eso, por preguntas mías. 
Y por preguntas mías que yo decía. Claro, yo sé cómo 
funcio na un poquito el comercio, incluso internacio-
nal, exterior, tal, y le preguntaba, digo: «Oye, ¿esto 
aquí qué? Esto tal...» Detallitos, ¿eh?, ahora no me pre-
guntes qué, pero detallitos. Y me montaba unas bron-
cas similares a las que han oído del padre. Yo cuando 
el padre se puso a gritar aquí a todos ustedes, discul-
pen, pero yo en mi casa me reía porque era lo mismo 
que me hacía a mí Jordi cada vez que le preguntaba 
algo que le ponía entre la espada y la pared. Y luego 

me decía: «Es que me jode que sepas más que yo.» 
Perdón, pero es que me decía esto. Le he contestado 
ya, ¿no?, creo.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, canviem de tema i anem a altres coses que ha dit i 
ens interessaria aprofundir-hi: una és sobre la informa-
ció que vostè diu que lliura a Antifrau. Li volíem pre-
guntar, que ja se li ha preguntat, doncs, quins indicis 
delictius veia vostè en aquella informació, per què la 
deu haver tingut? I sobretot, com a experta en comerç 
internacional, si ens podria explicar on estava la cor-
ruptela en aquella operació. Però, sobretot, ens interes-
sa una cosa que ha dit en reiterades ocasions, ha dit: 
«Aquesta informació ha arribat a la taula de Conver-
gència i Unió.» La pregunta és: vostè sap si Convergèn-
cia i Unió ha fet una utilització política d’aquesta infor-
mació? Si és així, en què ha consistit?

María Victoria Álvarez Martín

Vamos por partes: la información del Puerto Rosario 
sobre todo habla de cifras, personas, tiempos y cómo 
se manejó todo el accionariado del Puerto Rosario a 
la hora de comprarlo, engrandecerlo..., o sea, hacer-
lo más grande, e intentar venderlo: de la forma en la 
que llegaba el dinero, de quién llegaba el dinero, de 
Panamá, de tal, de tal, de quién..., bueno, todo el sis-
tema societario que tenían montado y cómo llegaba el 
dinero. Eso era lo que salía en las cuentas de Rosario.

El tema de por qué yo me entero de lo de CiU, de las 
mesas de CiU y si se han utilizado. Yo me entero por 
periodistas que me dicen cosas directamente que he 
entregado allá. Me llaman y me dicen: «Oye, es que 
esto lo tienen, lo hemos visto en las mesas de allá y 
nos lo han enseñado.» Vale.

Que si ha podido hacer utilización, lo desconozco, lo 
desconozco totalmente, no lo sé.

Hombre, salieron publicadas en periódicos, me imagi-
no que alguna..., trozos además, a trocitos todo, a tro-
citos, porque no salió todo.

Bueno...

Isabel Vallet Sànchez

Tornem a canviar de tema. Vostè fa gairebé sempre 
dos afirmacions conjuntes: la primera és..., diu: «Jordi 
Pujol Ferrusola no té relacions amb gent que no faci 
negocis perquè ell ho considera una pèrdua de temps.» 
I després, en fa una altra: «Felip Puig era el seu millor 
amic.»

María Victoria Álvarez Martín

Sí, el único amigo que tenía...

Isabel Vallet Sànchez

L’únic amic que té. És veritat que en el sumari, en tot 
cas, en la trama, en el relat dels fets es mostra Felip 
Puig o es mostraria Felip Puig com una persona..., el 
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contacte polític, diguéssim, dins del partit, més dins 
del partit, vull dir, que Jordi Pujol Ferrusola. I ara ens 
acaba de dir que sí que vostè va quedar una vegada 
amb Felip Puig. La pregunta és: «De què van parlar? 
I si es pot saber de què van parlar en aquesta reunió?

María Victoria Álvarez Martín

Sí, mira, me acuerdo perfectamente porque era el día 
que estalló el caso Palau, o sea que me acuerdo per-
fectamente, y pudimos tener una reunión muy cortita. 
Pues, era por lo mismo, para tema de cómo se podía..., 
si se podía echar una mano con las plataformas de tele-
comunicaciones que teníamos a nivel de campañas po-
líticas. Nada más.

Pero es que no llegó ni a la reunión, porque llegamos 
a la reunión y en ese momento veo yo en mi teléfono 
toda la movida del Palau que acababa de estallar; en-
tró Felip Puig y me dice: «Bfff.» Y digo: «Buen día, 
¿no?» Y me dice... Bueno, hablamos cinco minutos y 
quedamos otro día, nada más.

Esa fue toda mi relación, ¿eh?, no hubo más.

Isabel Vallet Sànchez

Aquestes col·laboracions amb els partits, que, per una 
banda, podríem trobar la del Partit Popular amb la tro-
bada aquesta que organitza el senyor Moragas, i des-
prés, aquesta amb Convergència i Unió, en el temps 
com s’expliquen? És a dir, primer va ser Convergèn-
cia i Unió i després va ser el Partit Popular o al revés? 
O vostè prestava els seus serveis professionals indis-
tintament?

María Victoria Álvarez Martín

Totalment. Si vostè em demana serveis professionals, 
jo els els donaré. A mí las tendencias y los colores 
políticos no me importan para los temas de negocio. 
O sea, yo en mis empresas no tengo dicho: «Los de tal 
partido prohibido, los de tal otro sí.» No. «Precios dis-
tintos.» No, se ofrece y ya está. Pues, son sistemas de 
plataformas con una serie de geomarketing y de cosas. 
Entonces, bueno, se utilizan para esto.

Isabel Vallet Sànchez

Ja, és que de la conversa de La Camarga... Faig dos pre-
guntes més i acabo, ho prometo, puc? Tinc temps?

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Queden cinquanta-tres segons.

Isabel Vallet Sànchez

Intento anar ràpida. De la conversa de La Camarga, 
bé, es desprèn certa simpatia ideològica cap al Partit 
Popular...

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí...

Isabel Vallet Sànchez

D’acord, precisament ho deia...

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí.

Isabel Vallet Sànchez

D’acord, d’acord.

María Victoria Álvarez Martín

Ja no, eh?

Isabel Vallet Sànchez

Bé, ja m’ho imagino. No m’estranya, d’altra banda...

María Victoria Álvarez Martín

No, no, claro, voto a un programa político y luego lo 
cambian y dicen que siguen con su mayoría absoluta, 
pues, eso me parece sinvergüenzada. Y los rescates y 
todas esas cosas...

Isabel Vallet Sànchez

Deia dos preguntes més: una que no sé del tot certa, 
no sé si vostè ha explicat aquí si ha acabat cobrant al-
guna quantitat de Método 3 o no.

María Victoria Álvarez Martín

No.

Isabel Vallet Sànchez

Segur que no?

María Victoria Álvarez Martín

No, no, segur que no.

Isabel Vallet Sànchez

No ha cobrat 24.000 euros del senyor Marco?

María Victoria Álvarez Martín

No, no, yo a Paco Marco le he visto una vez que apare-
ció en un restaurante donde estaba yo y otra vez que me 
lo encontré en una terraza, que estaba con un... Yo no le 
he visto..., es que no... Ni 24.000 ni nada.

Isabel Vallet Sànchez

Perquè vostè va interposar una demanda i després la 
retira o no, la demanda segueix?
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María Victoria Álvarez Martín

De momento no está archivada –de momento no está 
archivada, de momento no está archivada, ¿vale?, de 
momento sigue.

Isabel Vallet Sànchez

Acabo amb una reflexió, és a dir, vostè va a un dinar 
en el qual la presidenta del Partit Popular li fa afirma-
cions certament greus sobre certa ingerència política 
dins de la fiscalia, sobre el cas Pretòria i que ella co-
neixia les detencions abans... Ja li ho han preguntat, 
eh?: per què tarda tant...? Se li ha preguntat per què 
tarda tant a denunciar el cas Pujol Ferrusola. La meua 
pregunta és: per què no posa en coneixement judicial 
tot això que sabia sobre el Partit Popular? I, en tot cas, 
és més, li preguntaré: va trobar normal totes aquestes 
afirmacions?

María Victoria Álvarez Martín

A ver, bueno, normal no lo sé. Vamos a ver, no lo pon-
go en conocimiento antes porque yo de esta relación 
quería salir, es que no quería saber nada más, o sea, yo 
salí de esta relación por ver donde estaba metida. No 
me interesaba para nada, ya te he dicho que para mí 
hay dinero que tiene un precio muy alto y yo no lo 
quiero para nada.

En esos momentos estaba yo todavía intentando sa-
lir..., o sea, intentado no, saliendo de eso y con la cabe-
za intentando no acordarme de nada de esto. Ya sé que 
legalmente no sería lo correcto, pero personalmente, 
seguramente es que lo tenía que hacer –lo tenía que ha-
cer– olvidarme de todo esto. Cierto, lleva toda la razón 
del mundo. Y lo que me ha dicho usted, mi hijo me lo 
echó en cara también, mirándome a la cara me lo echó 
en cara. Dice: «Esto lo tenías que haber hecho antes, 
mamá.» Es más, me lo dijo ya tres años antes: «Para 
esto, para esto, para esto.» Y digo: «Mira, no puedo.» 
Digo: «No sabes quién es esta persona. Tú te vas ahora 
a una comisaría y lo denuncias.» Y digo: «A ver, espe-
ra, espera.» ¿Ustedes se imaginan que yo me voy a los 
Mossos d’Esquadra cuando Felip Puig era conseller de 
Interior, a decir todo esto? Me encierran en el mani-
comio, directamente. Bueno, el manicomio sería lo de 
menos. O sea que también la situación.

Él hubo varias cosas que me rogó y me suplicó que 
por sus hijos no lo denunciara, y yo le dije que por sus 
hijos dejara de hacerlas, porque, bueno, a mí lo de los 
niños es un tema que me llega mucho también. Bueno, 
pues lo denuncié, al final lo denuncié. Al final lo de-
nuncié, lo testifiqué, testifiqué todas esas cosas, y tiré 
para adelante. 

Mire, yo le puedo decir un detalle, que además se lo 
he comentado a más de una persona amiga mía. Ir a la 
Audiencia Nacional y ponerte delante de Ruz, con un 
señor que te hace preguntas, además el abogado de Jor-
di... Yo lo recuerdo casi como la selectividad, los ner-
vios aquellos horrorosos, o sea, lo pasé fatal. Cuando 
salí de la Audiencia Nacional respiré tranquila por pri-
mera vez en muchos años, porque yo tenía un montón 
de cosas aquí dentro que las tenía que sacar. Y ésa era 

la historia. Y me quedé muy tranquila, la verdad. Es 
que sigo durmiendo muy tranquila todas las noches. 
Ahora más. Espero que también todos nos pongamos 
un poquito a parar a este tema, porque es un poco exa-
gerado. Y que la gente tiene miedo a denunciar. Cla- 
ro que tiene mucho miedo –mucho miedo. Primero, 
porque para empezar, los que hacemos esto, o sea, aquí 
se mata al mensajero directamente. Pim, pam, pum. 
Luego la gente de a pie tiene miedo, usted sabe el poder 
político de la gente. El político ha adquirido para mí 
excesivo poder sobre todo el mundo para que podamos 
estar libremente haciendo las cosas. Entonces, también 
por eso digo que hay que ponerse en situación. Uste-
des son políticos, están acostumbrados a una serie de 
cosas, a hablar de una manera, a decir las cosas, pero 
una persona, de verdad, que es de a pie, alucina con to-
do esto, alucina. Entonces, por eso... Hay mucho tema 
personal, y yo asumo mi responsabilidad de no haberlo 
hecho antes, ¿eh?, absolutamente –absolutamente. Pero 
no estaba en condiciones, se lo puedo asegurar. 

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Molt bé, moltes gràcies, diputada Vallet. I passem la 
paraula a la diputada del Grup de Convergència i Unió, 
la senyora Meritxell Borràs.

Meritxell Borràs i Solé

Gràcies, senyor president. Bé, ja ens ha explicat mol-
tes coses: qui els posava en contacte –no li tornaré a 
fer les mateixes preguntes, doncs. El motiu del contac-
te, vostè diu que de fet és per mirar de col·laborar, no?

María Victoria Álvarez Martín

Contracte de què, perdó?

Meritxell Borràs i Solé

No, del contacte. Quan vostè es posa en contacte, no 
és per explicar res...

María Victoria Álvarez Martín

Ah, no, no.

Meritxell Borràs i Solé

És circumstancial, i, per tant...

María Victoria Álvarez Martín

El contacte, el contacte...

Meritxell Borràs i Solé

...vostè el que vol és..., té una empresa i va, com després 
diu que va a veure el Felip Puig, i va a oferir-se per po-
der-hi col·laborar. És així, no?

María Victoria Álvarez Martín

Correcte.
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Meritxell Borràs i Solé

Vostè hi ha treballat per al Partit Popular?

María Victoria Álvarez Martín

No.

Meritxell Borràs i Solé

Mai. Diu vostè que la senyora Victoria Álvarez va de-
manar..., va ser qui va demanar la gravació de La Ca-
marga.

María Victoria Álvarez Martín

La senyora Victoria Álvarez, no.

Meritxell Borràs i Solé

Perdoni, la senyora Victoria Álvarez... És que tinc la 
noticia i he començat per vostè. Diu que Zaragoza va 
demanar la gravació per a la senyora Camacho, no?, 
per entendre’ns, i vostè diu: «Quan m’assabento... que 
Alicia está aliada con José Zaragoza –el único que di-
mitió por el caso espionaje– y me han grabado para 
utilizarlo contra Convergència, le pido explicaciones. 
Sus explicaciones fueron horrorosas, y ya no quiso 
quedar conmigo nunca más.» Això, una mica seria el 
resum del que ens diu de com va tot aquest tema.

María Victoria Álvarez Martín

Està bé, sí...

Meritxell Borràs i Solé

Vostè diu que hi ha dos pactes...

María Victoria Álvarez Martín

Correcte...

Meritxell Borràs i Solé

...el pacte que és públic, en el qual els demanen perdó 
pel fet que hagi sortit això a la llum pública... 

María Victoria Álvarez Martín

No, aquest pacte és... Cuidado, que esto es importan-
te, ¿eh?

Meritxell Borràs i Solé

In vigilando. 

María Victoria Álvarez Martín

In vigilando, nada más, ¿eh? O sea, no asumen que 
ellos lo hayan hecho porque sí, porque les dio un día 
un punto de ir a grabar eso, es in vigilando. És impor-
tant això, eh?

Meritxell Borràs i Solé

No, no, jo aquest dematí ho deia, in vigilando, que vol 
dir que no és que hagin fet una il·legalitat, sinó simple-
ment que ells, doncs, donen a conèixer, o se’ls esca-
pa la informació, podríem dir, a través d’uns empleats, 
digui-li com vulgui.

D’acord. A partir d’aquí, vostè diu que hi ha un segon 
pacte secret, i aquest és un tema que lògicament no ens 
el pot explicar vostè, però que a vostè li consta. És ai-
xí, no?

María Victoria Álvarez Martín

Y lo está custodiando Cristóbal Martell. (Pausa.)

Meritxell Borràs i Solé

Vaja... (Pausa.)

María Victoria Álvarez Martín

Vaja, sí! 

Meritxell Borràs i Solé

Està bé...

María Victoria Álvarez Martín

Està bé, sí, sí. Si yo no sé para qué hace falta la Au-
diencia Nacional, ahí nos podíamos arreglar todos ya. 
Que es el abogado de José Zaragoza. ¿Vale? (Remor 
de veus.)

Meritxell Borràs i Solé

Vostè diu que es considera instrumentalitzada. Per 
qui, per tothom una mica?

María Victoria Álvarez Martín

És que això... Això li ho he dit a la senyora Vallet. És 
que per què no ho sé, per qui no ho sé, perquè no ar-
ribo a tant, jo no arribo a tant. Per qui no ho sé, però 
que aquestes coses... Hi ha coses que han sortit en el 
moment en què havien de sortir, i que jo sí que em tro-
bo que m’han utilitzat per a això, sí. Per a això, sí. 

Meritxell Borràs i Solé

Molt bé. Hi ha unes altres declaracions seves que di-
uen: «Alícia además me cuenta información de per-
sonas de su partido, que si salieran pondrían los pelos 
como escarpias.» I diu que això s’ha manipulat, avui 
ens ho ha dit aquí, que hi ha informacions que diu ella 
respecte a companys del seu partit, i ha dit ara vostè 
que a La Moncloa, quan se n’assabenten, és quan...

María Victoria Álvarez Martín

No, sembla ser... Ella em va enviar uns whatsapps di-
ent que a Moncloa estaven arribant unes informacions 
que nosaltres havíem parlat d’una persona que tal, que 
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tal, uns mails anònims –a mi m’encanta, perquè els 
mails anònims és complicat– però que parlaven d’ai-
xò. I li dic: «Alícia, es que hablamos de esto, claro que 
hablamos, ¿no te acuerdas?» «Sí, sí, pero era una con-
versación privada.» Lo tengo por escrito. 

Meritxell Borràs i Solé

Per tant, parla malament, o acusa algú que potser ara 
és ministre, i això ho explica, tot plegat?

María Victoria Álvarez Martín

Es un cargo importante, dejémoslo así.

Meritxell Borràs i Solé

Per tant, la megaoperació, desproporcionada que vostè 
diu, potser és per protegir algú d’aquests...

María Victoria Álvarez Martín

¿Contra Método 3? Hombre... Es refereix a això, no? 
A l’entrada a Método 3, a les oficines. Home, a mi em 
sembla una mica bèstia. La senyora Alícia diu que hi 
havia ordre judicial, i jo crec que no, eh? Jo crec que 
no. Crec, eh? Això no és tema meu ja. Ho dic.

Meritxell Borràs i Solé

S’ha especulat, vostè no ho pot dir, però que era qües-
tió d’aquest alt càrrec, d’un tema de violència de gè-
nere.

María Victoria Álvarez Martín

Que era un tema de..., perdó?

Meritxell Borràs i Solé

De violència de gènere.

María Victoria Álvarez Martín

El què? Ah, el tema?

Meritxell Borràs i Solé

El tema, sí.

María Victoria Álvarez Martín

Possiblement. 

Meritxell Borràs i Solé

Possiblement. Molt bé. Escolti, ja ens ha explicat la 
relació amb el senyor Moragas, que vostès van estar 
junts a l’escola, al pupitre, Noves Generacions del Par-
tit Popular.

María Victoria Álvarez Martín

No, ell a Noves Generacions no estava, eh?

Meritxell Borràs i Solé

Hi van coincidir. No hi va entrar a través d’ell, però hi 
van coincidir, no?

María Victoria Álvarez Martín

No. A través d’Alberto Fernández Díaz.

Meritxell Borràs i Solé

Sí, hi entra a través d’ell, però suposo que hi coincidei-
xen en algun moment.

María Victoria Álvarez Martín

No, Moragas i jo no. No, no, perquè Moragas va estu-
diar diplomàtica a Madrid, i en aquella època no, no 
estava. Si, de fet, Moragas comença treballant pel Par-
tit Socialista, a Moncloa, el primer treball que té. Ell 
és diplomàtic, més que polític és un diplomàtic... 

Meritxell Borràs i Solé

Aquí ningú els ha citat, però hi ha uns whatsapps, vos-
tè ho ha dit, que, per cert, vostè ha dit que casualment 
van anar a parar a la taula de Convergència i Unió. El 
tema no és que vinguin a parar a la taula de Conver-
gència i Unió, que jo, amb sinceritat li he de dir que ho 
desconec, el tema és que vostè fa una denúncia de pre-
varicació a l’Oficina Antifrau. 

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí.

Meritxell Borràs i Solé

La seva denúncia és a l’Oficina Antifrau. És així?

María Victoria Álvarez Martín

De prevaricació?

Meritxell Borràs i Solé

Clar. 

María Victoria Álvarez Martín

No, jo no faig cap denúncia de prevaricació a l’Oficina 
Antifrau. 

Meritxell Borràs i Solé

És evident que si surten d’Antifrau, és Antifrau qui ho 
treu.

María Victoria Álvarez Martín

Ah, bé, sí, això ho crec jo, perquè ja he dit que em tru-
quen periodistes dient-me dades i converses que jo ha-
via deixat allà.



Sèrie C - Núm. 689 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 d’abril de 2015

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE EL FRAU I L’EVASIÓ FISCALS I LA CORRUPCIÓ POLÍTICA, SESSIÓ NÚM. 18  114

Meritxell Borràs i Solé

Doncs, escolti, denunciï Antifrau.

María Victoria Álvarez Martín

Sí, en eso estamos también, pero es que... ¿Sabe lo ca-
ra que es la justicia?

Meritxell Borràs i Solé

Però veig que quan li interessa, denuncia.

María Victoria Álvarez Martín

No.

Meritxell Borràs i Solé

Doncs, aquest és un tema molt seriós.

María Victoria Álvarez Martín

Testifico, no denuncio –testifico, no denuncio.

Meritxell Borràs i Solé

Ha dit que hi havia alguns temes que la senyora Alí-
cia Sánchez-Camacho s’havia volgut apuntar, a la seva 
denúncia.

María Victoria Álvarez Martín

Ara he de pagar unes coses que li asseguro que... Com 
sap, la justícia barata no és, eh?

Meritxell Borràs i Solé

Ho veu? Doncs, aquesta institució és molt important. Si 
el que diu vostè és veritat, denunciï-ho, si us plau. Va-
gin a parar a la taula de Convergència i Unió, vagin a 
parar a la taula d’allò. Jo ja li dic que a mi no em cons-
ta, vostè diu que li ha dit un periodista...

María Victoria Álvarez Martín

No, diversos, diversos.

Meritxell Borràs i Solé

Bé, diversos.

María Victoria Álvarez Martín

El problema és que són diversos.

Meritxell Borràs i Solé

Una cosa, una manifestació...

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Si us plau, intentin no establir un diàleg. Gràcies.

Meritxell Borràs i Solé

No, no és la meva intenció. El senyor Jorge Moragas, 
que no és una persona qualsevol, és assessor..., és més 
que un assessor, és el cap de gabinet del president del 
Govern espanyol, li diu... Vostè diu en un moment do-
nat, quan fa la seva declaració davant del jutge Ruz, 
diu: «Pedí ser testigo protegido cuando me incitaron.» 
Qui la incita?

María Victoria Álvarez Martín

La policía, cuando me dice que haga la declaración, yo 
digo: «Por favor, vale, yo hago esta declaración», cuando 
al final me decido a hacer esta testificación, «pero como 
testigo protegido.» Y se lo pasaron todo por ahí, ha vis-
to qué protegida he estado. Vamos, protegidísima, una 
cosa...

Meritxell Borràs i Solé

I com apareix un dia la policia a casa seva? «Hola, qué 
tal, soy la policía, venga a...»

María Victoria Álvarez Martín

No, em truquen per telèfon... 

Meritxell Borràs i Solé

Sense que vostè faci res prèviament?

María Victoria Álvarez Martín

No, no, res, res. Absolutament res. Per això dic que 
quan em truca la policia per telèfon, ostres!, jo em 
quedo així. Dic: «Escolta, què voleu, on he d’anar?» 
No sé, és que a mi m’imposa, la policia. I quan van 
dir: «Som de la Udyco», jo no sabia què era la Udyco. 
Ho vaig buscar ràpidament i dic: «Coño, crimen or-
ganizado. Ostras.» Claro que me presento. A mí me 
imponen, sí, sí. 

Meritxell Borràs i Solé

Això no li ho qüestiono. El tema és: no li crea una certa 
sorpresa com li arriba una informació així a la Udyco?

María Victoria Álvarez Martín

No, perquè ja estava... Jo ja sabia que estaven..., que 
existia aquesta gravació. Llavors, comencen a sortir els 
esborranys... estos raros que aparecen por los periódi-
cos. Se empiezan a decir cosas, se..., tal. Yo acaba de 
terminar una relación con Jordi, entonces, no me extra-
ñó tanto –no me extrañó tanto. De hecho, yo, a Jordi, 
me pongo en contacto con él, le mando una serie de 
mensajes y le digo: «Jordi, ¿qué es esto? ¿Por qué me 
tiene que llamar a mí la policía? ¿Por qué me tiene que 
llamar la prensa preguntando por ti? ¿Por qué me tienes 
que meter en tus líos? Yo no tengo nada que ver con tigo 
ni nada, de nada, de nada.» Y me dijo que escuchara 
TV3 y leyera La Vanguardia, solo.
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Meritxell Borràs i Solé

Escolti, vostè va a la Udyco el dia 13 de desembre...

María Victoria Álvarez Martín

Te lo prometo, lo tengo escrito, eh?, y lo tengo grava-
do..., sí, sí.

Meritxell Borràs i Solé

I el jutge Ruz, el 17 de gener del 2013. I vostè diu que 
arriba a Madrid a fer la primera declaració i que es 
troba un senyor que l’espera. Qui és aquest senyor que 
l’espera?

María Victoria Álvarez Martín

Bé, jo després m’he assabentat d’això, eh?, jo no ho sa-
bia... Un tal Redondo, un advocat. Jo no tenia ni idea, 
em recollien i em portaven. I quan arribo allà em di-
uen: «Mira, aquest home és advocat, per si necessites 
qualsevol cosa.» I jo dic: «No necessito res, perquè és 
un testimoni, una declaració, res.» I ja està, ja no torno 
a veure mai més aquest senyor.

Meritxell Borràs i Solé

Sap qui és aquest advocat?

María Victoria Álvarez Martín

Sí, ara me n’he assabentat, després, sí, sí. Que havia sigut 
un advocat de Javier de la Rosa, de..., bé, de més gent, 
però bé, jo no... Jo m’he assabentat de qui era després.

Meritxell Borràs i Solé

I el senyor Villarejo, sap qui és? 

María Victoria Álvarez Martín

Bueno, también me pasó lo mismo. Parece ser que 
cuando estuve declarando, al final, testificando, un 
señor que se me presentó como «Manuel», que me dio 
la mano, «gracias», no sé qué, tal, tal, resulta que era 
Villarejo. Pero claro, no me dijo su apellido, me dijo: 
«Manuel.» Y parece ser que era José Manuel Villare-
jo. Pero claro, yo no sabía en ese momento quién era.

Meritxell Borràs i Solé

Sap qui és aquest senyor Villarejo?

María Victoria Álvarez Martín

Bueno, sí, ahora he leído todas estas cosas. El comi-
sario, ¿no?

Meritxell Borràs i Solé

Sí, que l’han condecorat fa poc. Escolti’m una cosa. 
Vostè, quan parlàvem del tema del senyor Moragas, li 
envia un dels whatsapps que li diu: «Si dieses una en-

trevista y lo contases todo, salvarías a España, y yo te 
haría un monumento.» És això. Què...?

María Victoria Álvarez Martín

Es que esto está totalmente sacado de contexto. Luego 
sigue hablando y me dice: «Ten mucho cuidado, por-
que si no tienes las cosas claras y tal, y tal...» Es que 
yo, a raíz de eso, quedo con Jorge Moragas y le digo lo 
de la conversación. Le digo: «¿Sabes que hay una con-
versación grabada, y tengo un lio de narices con todo 
esto?» Y digo: «Y lo vais a tener vosotros también, por-
que esta conversación está grabada.» Y me dice: «Os-
tras, esto sí que es un problema político.» Entonces, 
bueno, me manda eso, pero me lo manda en plan, así... 
Luego me dice: «Si no estás segura no lo hagas, si no 
tal...» Bueno, chorradas de estas, pero es que un poco...

Meritxell Borràs i Solé

Bé, escolti...

María Victoria Álvarez Martín

Bueno, sí, yo también me quedé... Perdona, ¿eh?, pero 
cuando recibí este wasap dije: «¡Ostras!»

Meritxell Borràs i Solé

Ell l’anima, no? Ell l’anima.

María Victoria Álvarez Martín

No, más que me anima, me puso nerviosísima, me pu-
so muy nerviosa cuando leí este wasap, y se lo dije: 
«Vaya wasap me has mandado, ¿eh?»

Meritxell Borràs i Solé

La fa responsable de salvar Espanya...

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí, claro. Yo digo: «Pero bueno, perdona, para eso 
están ustedes.» Disculpen, pero para eso están uste-
des, ¿no?, yo no tengo que salvar a España. 

Meritxell Borràs i Solé

Llavors, quan vostè fa les declaracions, abans que se 
sàpiga, abans que se sàpiga que vostè ha fet les decla-
racions, ell ja ho sap, i li envia un whatsapp, perquè els 
dies... Els dies del whatsapp, i sabem quin dia va anar 
a declarar. Diu: «– Pero, ¿qué has hecho?» I vostè li 
diu: «¿–No me pedisteis que hiciera una declaración?»

María Victoria Álvarez Martín

A raíz del...

Meritxell Borràs i Solé

Sí. No se sent una mica dirigida pel senyor Moragas, 
també?
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María Victoria Álvarez Martín

No, porque él me dice: «Hombre, no...» Mira, yo, es 
que me pasa una cosa con el señor Moragas. Yo al señor 
Moragas lo conozco hace muchísimo tiempo, y me pa-
rece una excelentísima persona y una persona tremen-
damente noble. Ahora bien –ahora bien–, la política 
transforma mucho a la gente, como hemos visto de 
mucha gente. Yo sigo creyendo en él y poner la mano 
en el fuego ya no me atrevo a ponerla por nadie. Pero 
yo no creo que Jorge Moragas tenga nada que ver en 
nada de todo esto. No lo creo, de verdad. Llámame 
ilusa, lo que sea. A lo mejor lo soy, pero, ufff...

Meritxell Borràs i Solé

No, jo no li dic res. Jo, simplement...

María Victoria Álvarez Martín

Es que son tantas cosas..., son tantas cosas seguidas... 
–sí, perdó.

Meritxell Borràs i Solé

No li dic res. Dic, simplement: l’animen a fer la de-
claració. Una vegada l’ha feta, i no és públic –ell ja ho 
sap–, i li diu: «Escolta’m...», la ve a felicitar, per dir-
ho d’alguna manera. I després, escolti, tot un altre se-
guit de coses. Hem sentit, nosaltres, també, el CD de 
La Camarga. Era necessari. Nosaltres hem dit que era 
segurament..., segurament, no: la prova, l’única prova 
fefaent que tenim en aquesta comissió...

María Victoria Álvarez Martín

Han escoltat...

Meritxell Borràs i Solé

...que la senyora Camacho...

María Victoria Álvarez Martín

Han escoltat el CD que va entregar el Jordi Pujol, eh?

Meritxell Borràs i Solé

Sí.

María Victoria Álvarez Martín

No la conversa de La Camarga.

Meritxell Borràs i Solé

Això ens ho ha fet saber vostè, sí senyora.

María Victoria Álvarez Martín

Sí, sí, sí.

Meritxell Borràs i Solé

Però em refereixo que, al sentir-lo...

María Victoria Álvarez Martín

Que jo no ho sé, jo no la conec, eh? Perdona, però jo 
no conec el CD que va entregar Jordi Pujol aquí, no en 
tinc ni idea.

Meritxell Borràs i Solé

Però el que hem pogut sentir és que diu, per exemple, 
vostè, en un moment donat: «Oye, yo conozco a mu-
cha gente que hace cosas» –quan es refereix al tema 
de blanquejar diners–, «y luego los cogen porque son 
tontos.» Per què no ha denunciat vostè aquesta gent?

María Victoria Álvarez Martín

Conozco gente que hace cosas... Bueno, primero de 
todo estamos hablando de una conversación privada, y 
yo, ante cosas de una conversación privada, es que no 
sé ni el contexto, ni la situación, ni nada. Están salien-
do un montón de casos de gente que hace cosas que 
les pillan por unas tonterías tremendas. Pero yo, co-
nocer, no sé; no sé, ahora no conozco personalmente a 
gente que hace cosas de estas.

Meritxell Borràs i Solé

I després, per acabar, perquè em sembla que se m’ha 
acabat el temps.

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Un minut...

Meritxell Borràs i Solé

Ah, em queda... Perfecte.

El secretari quart de la Mesa del Parlament

...trenta-cinc segons.

Meritxell Borràs i Solé

Perfecte. Ho sabia. Vostè..., hi ha tota una sèrie de 
contradiccions amb el que diu precisament a La Ca-
marga i el que diu davant del jutge. Per exemple, vos-
tè diu que: «Jordi tiene un superamigo en Tarragona, 
de CiU», etcètera, i llavors diu que el coneix, que ha 
donat no sé quants milions, que ho ha tret de l’ajun-
tament..., no sé quantes històries. Bé, fa la seva expli-
cació, que vostè ja la coneix, i a partir d’aquí, quan en 
el judici li ho pregunten, diu: «Bueno, esto era un su-
puesto, era..., era solo un supuesto.»

María Victoria Álvarez Martín

Bueno, claro, es que se está comparando una testifi-
cación delante de la Audiencia Nacional con una con-
versación privada entre dos personas. Cambia mucho 
¿eh? Cambia bastante, porque yo, esa conversación 
privada jamás pensé que iba a ser pública. Y tú en una 
conversación privada puedes hablar, mentir, exage-
rar, «desexagerar», insultar a una persona sin que... Yo 
qué sé... Puedes...
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Meritxell Borràs i Solé

Ho hem entès –ho hem entès. En una conversa privada 
pot exagerar, mentir, superexagerar... i dir coses que 
no són veritat. Entenc.

María Victoria Álvarez Martín

Correcte.

Meritxell Borràs i Solé

A partir d’aquí, també diu, en aquesta conversa, doncs, 
vostè afirma que coneix els socis del senyor Pujol...

María Victoria Álvarez Martín

De alguno, sí.

Meritxell Borràs i Solé

...però després..., després, per exemple, també en seu 
judicial diu que no.

María Victoria Álvarez Martín

No recordo que hagi... He dit que no en seu judicial?

Meritxell Borràs i Solé

«No.» Sí.

María Victoria Álvarez Martín

No, conozco a varios...

Meritxell Borràs i Solé

Vostè, concretament, a la pàgina 9... Vostè concreta-
ment a la pàgina 9 diu que no coneix els del...

María Victoria Álvarez Martín

Els socis d’on? Perquè hi han bastantes coses. És que 
potser és el soci del tema de Mèxic o el tema de l’Ar-
gentina, o el tema... Es que son socios diferentes, todo, 
¿eh? Està en un context de «conec...?»

Meritxell Borràs i Solé

Quan se li demana pels socis, vostè diu que no els co-
neix.

María Victoria Álvarez Martín

Pues posiblemente dije eso. Si lo dije, lo dije. No lo sé...

Meritxell Borràs i Solé

Escolti, vostè, malauradament, ha patit darrerament 
un robatori a casa seva, no?

María Victoria Álvarez Martín

Oi, sí...

Meritxell Borràs i Solé

Malauradament, i se li han endut l’ordinador personal. 
Una mica amb la seva sorpresa de dir: «Ostres, només 
l’ordinador personal.»

María Victoria Álvarez Martín

L’ordinador, la tablet, un rellotge i..., bé, sí, coses d’a-
questes...»

Meritxell Borràs i Solé

Sí, però vostè es queda sorpresa...

María Victoria Álvarez Martín

Diners, no.

Meritxell Borràs i Solé

...que no s’enduguin els diners, que no s’enduguin l’or-
dinador del seu fill, tota una sèrie de coses, no? (Ma-
ría Victoria Álvarez Martín assenteix.) I a partir d’aquí, 
en una conversa, en una entrevista, diu que al senyor 
Moragas li va dir: «Home, qui ha de patir d’això és la 
senyora Alícia Sánchez-Camacho.»

María Victoria Álvarez Martín

Sí, porque ahí habían todas las conversaciones de Ali-
cia Sánchez-Camacho de WhatsApp, que después, 
claro, las que había entregado yo a la Oficina Anti-
fraude... Antifrau, les tenia jo a l’ordinador. Llavors, 
per això ho deia.

Meritxell Borràs i Solé

Les imatges... Això és una curiositat. És que m’ha... Les 
imatges..., vostè manifesta que a les imatges es veu el 
lladre. Deu tenir una càmera... (Sona el senyal acústic 
que indica que s’ha acabat el temps d’intervenció.)

María Victoria Álvarez Martín

Sí...

Meritxell Borràs i Solé

...vostè, a l’entrada de casa seva, i diu que es veu en-
trar, i que es veu la cara de la persona, i també que 
va sense guants. I aquest senyor no se l’ha enganxat, 
encara?

María Victoria Álvarez Martín

No, no, sembla que anava amb això del jersei posat 
així... (l’oradora fa un gest amb les mans), i sembla..., 
no hi havia cap... huella por ningún sitio. Horrible. Me 
miraron todo.

Meritxell Borràs i Solé

S’ha detingut algú?
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María Victoria Álvarez Martín

Perdó?

Meritxell Borràs i Solé

S’ha detingut algú?

María Victoria Álvarez Martín

No. No se ha archivado el caso. No está cerrado el caso.

Meritxell Borràs i Solé

No, home, ja m’ho penso. Si no l’han trobat vol dir que 
se segueix mirant de trobar-lo.

María Victoria Álvarez Martín

Sí, ojalá.

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Diputada...

Meritxell Borràs i Solé

Molt bé. Doncs, res més.

El secretari quart de la Mesa del Parlament

...ha esgotat el temps. Si li queda una última pregunta?

Meritxell Borràs i Solé

No, res més.

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Perdó. Ha esgotat el temps. No?

Meritxell Borràs i Solé

Hem entès perfectament la senyora Álvarez. Una cosa 
és el que es diu en converses privades, i l’altra el que es 
diu davant del jutge.

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Si vol acabar de manifestar alguna cosa, atès que... No?

María Victoria Álvarez Martín

No, re més, re més... que ya es tarde. (L’oradora riu.) 
És que portem moltes hores...

El secretari quart de la Mesa del Parlament

Doncs, acabaríem avui la sessió de la comissió contra 
el frau. Demanaria, si us plau, als portaveus si pogues-
sin quedar-se un moment, per comentar una cosa.

Gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de set del vespre i catorze 
minuts.
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