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Mascaretes
en hospitals,
transports i
farmàcies

L’ús de la mascareta
deixa de ser
obligatori a la
resta d’espais
interiors

Canvis de pas
i trajectes a
rodalies per
quatre obres

Per Sant Jordi les
línies R4, R8, R3,
R7, R2 nord i R11
tindran
modificacions

POLÍTICA L’ESCLAT DEL ‘CATALANGATE’

Macrocausa contra
l’espionatge a
l’independentisme

Junqueras, Puigdemont,
Paluzie i Riera, ahir a
Brussel·les ■ ACN

ACCIONS · La seixantena d’afectats anuncien que es querellaran als tribunals
catalans i als europeus RESPOSTA · Partits i entitats sobiranistes denunciaran el
Catalangate a institucions com ara les Nacions Unides, el Consell d’Europa i la UE
Natàlia Segura
Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

L’independentisme català
ultima una macrocausa
contra el ciberespionatge
a la direcció del seu moviment polític i social. La seixantena de polítics i activistes espiats amb els programes Pegasus i Candiru
no només ho portaran als
tribunals catalans, sinó
també a diverses instàncies internacionals.
“A Europa no hi ha espai per a l’espionatge il·legal de la dissidència”, es va
queixar ahir l’expresident
i líder de Junts, Carles
Puigdemont, en una roda
de premsa conjunta a
Brussel·les amb els dirigents d’ERC, la CUP,
l’ANC i Òmnium Cultural.
La imatge d’unitat que van
voler traslladar amb
aquesta posada en escena
no es replicarà del tot en
l’estratègia judicial.
Segons diverses fonts
consultades per El Punt
Avui, els advocats dels
afectats presentaran per
separat les querelles contra la companyia NSO –tot
i que també es demanarà
“que s’investigui el CNI”–,
però mantindran una coordinació entre ells. En els
pròxims dies, començaran a registrar les queixes
tant als tribunals de Catalunya com a les instàncies
judicials dels quatre estats
on se’ls va espiar: França,
Alemanya, Bèlgica i Suïssa. També a Luxemburg,

perquè l’empresa creadora de Pegasus, NSO, hi té
una filial, va explicar ahir
Puigdemont. “No deixarem res per querellar”, va
assegurar.
A part de la via judicial,
partits i entitats independentistes faran un toc
d’alerta a les institucions
europees i internacionals.
Enviaran l’informe de Citizen Lab sobre el Catalangate a les Nacions Unides i
al Consell d’Europa. Igualment, ahir van reclamar a
la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von
der Leyen; al comissari de
Justícia, Didier Reynders,
i a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta
Metsola, que “actuïn de
forma urgent” i obliguin
l’Estat espanyol a retre
“comptes” pel cas.
Reacció política
A l’hora d’encarar l’Estat
espanyol, la història és diferent. Els uns i els altres es
miraven de reüll a la sala
del Parlament Europeu on
es va fer la roda de premsa.
Els líders d’ERC, Junts i la
CUP van intentar no rentar la roba bruta fora de ca-

sa, especialment a Brussel·les, però es respirava
tensió i les declaracions no
van destacar per la seva
subtilesa, precisament.
“No s’entendria que després d’aquest escàndol es
continués confiant en un
govern que forma part
d’aquesta trama criminal”,
va dir Puigdemont, reclamant que el cas tingui
“conseqüències
polítiques”. Per al líder de Junts,
no es pot continuar tractant “igual” amb el govern
espanyol perquè el Catalangate “canvia les coses”:
“El conjunt de l’independentisme ha d’orientar les
accions amb aquesta realitat.”
Interrogat pel seu suport a determinades iniciatives del govern espanyol,
l’exvicepresident
Oriol Junqueras va assegurar ahir que ERC serà “exigent” amb el PSOE i Podem i que demanarà “explicacions”. Així, va recordar que el partit republicà
té “força” per influir en
l’executiu de Pedro Sánchez i que la faran “servir
en tots els àmbits” quan el
que està en joc són drets fo-

namentals. Junqueras va
aprofitar per recriminar a
Sánchez que no està fent
“mèrits” per merèixer la
taula de negociació, si bé
no va llançar la tovallola de
diàleg, donant marge al socialista per replicar.
“Si ho van fer una part
dels aparells de l’Estat,
amb consentiment o no, té
l’obligació d’explicar-ho”,
va afirmar ahir Junqueras,
atorgant al president espanyol, Pedro Sánchez, el benefici del dubte sobre la seva implicació directa en el
Catalangate. Menys caritatiu va ser el cupaire Carles
Riera, que va acusar l’Estat
espanyol d’estar darrere
l’espionatge dels últims
anys: “La democràcia ha
d’estar per sobre els secrets d’estat.”
Cadascun a la seva manera, les dues grans entitats independentistes van
apel·lar a la unitat. La presidenta de l’ANC, Elisenda
Paluzie, els va demanar
que estiguessin “a l’altura
dels catalans” amb “les accions” que prendran en els
“pròxims dies”. “Per molt
joc brut que facin, no podran posar fi a un movi-

ment pacífic i democràtic
com és l’independentisme”, hi va afegir el president d’Òmnium, Xavier
Antich.
Opinió dels experts
Independentment
del
grau de pressió a Sánchez,
el moviment secessionista
coincideix a reclamar que
s’investiguin a fons els
fets. Una demanda que

comparteixen els experts
en ciberseguretat que han
destapat el Catalangate.
Intervenint per videoconferència, l’investigador del
Citizen Lab John ScottRailton va reclamar que es
faci una investigació més
àmplia per trobar-ne els
responsables.
L’organització no té
proves que el govern espanyol o altres autoritats de

Les frases

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“No s’entendria que
després de l’escàndol es
continués confiant en
un govern que forma
part de la trama”

“La negociació és una
eina útil i tard o d’hora
serà utilitzada per
resoldre el conflicte
català”

Carles Puigdemont

Oriol Junqueras

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

EXVICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT

“La democràcia ha
d’estar per sobre
d’arguments com ara
els secrets d’estat”
Carles Riera
DIPUTAT DE LA CUP

“Per molt joc brut
que facin, no podran
posar fi a un
moviment que és
pacífic i democràtic”

“L’independentisme
haurà d’estar a l’altura
dels catalans amb les
accions que prengui
en els pròxims dies”

Xavier Antich

Elisenda Paluzie

PRESIDENT D’ÒMNIUM

PRESIDENTA DE L’ANC
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Rodalies
reestructura serveis
Xavier Miró

Renfe i la Generalitat han aprofitat el gruix d’obres que
coincideixen a la xarxa ferroviària per redissenyar els
serveis de les línies que passen per plaça de Catalunya. Renfe admet que l’increment de serveis que s’han
anat afegint ha acabat “desorganitzant” la freqüència
de pas de combois. Amb la coincidència de les obres
al túnel de Castellbisbal a Martorell, el traçat subterra-

ni a Sant Feliu, la reforma a Molins i l’obra de l’estació
d’alta velocitat de la Sagrera, han concebut una reestructuració que permeti freqüències de pas homogènies com tenen el metro o els FGC. Per les obres, les línies afectades perdran ara freqüències que es podran
incrementar a mesura que acabin els treballs. Venen
dos anys “complexos” d’obres i afectacions.

Arrenca la comissió
de l’Eurocambra que
investigarà Pegasus
aEl seu president promet independència dels partits i les
nacionalitats aSe n’espera un informe d’aquí a un any
Natàlia Segura
Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

l’Estat espiessin polítics
catalans, inclosos membres del Parlament Europeu. La seva investigació
apunta cap a l’Estat espanyol, però no ho poden demostrar. “Hi ha moltes
més coses que no sabem”,
va admetre ahir Railton.
Tot i que WhatsApp ja
havia detectat filtracions
en mòbils d’independentistes destacats, van ser
els afectats els qui van enviar a Citizen Lab una llista de telèfons i, llavors,
l’organització els va anar
contactant de forma personalitzada per comprovar si havien estat infectats per Pegasus. “Tenien
tota la raó”, va concloure
ahir Railton sense aclarir
quants mòbils van arribar
a analitzar. ■

La CE adverteix que cal investigar

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Brussel·les va recordar ahir
als països de la Unió Europea (a cap en particular) que
tenen el “deure” d’investigar
les denúncies d’espionatge
amb el programa Pegasus.
Responent a les preguntes
generals dels periodistes sobre informacions publicades, el portaveu de la Comissió Europea Johannes Bahrke va defensar que calen investigacions, i que els estats
han de “controlar” els serveis de seguretat per “garantir” que es respecten els
drets fonamentals. En
aquest sentit, l’executiu comunitari considera “inacceptable” que hi hagi autoritats als estats membres que

accedeixin “il·legalment” a
les dades o comunicacions
de “ciutadans, inclosos periodistes i polítics”, a través
de programaris d’espionatge.
Veient que es multipliquen les denúncies per l’ús
que fan els estats de Pegasus (Hongria, Luxemburg,
Bèlgica, etc.), Brussel·les es
manté al marge de la polèmica. El portaveu en cap de
la CE, Eric Mamer, va puntualitzar que, a priori, s’haurien d’encarregar ells mateixos d’investigar els fets. “Hi
ha sistemes judicials independents que poden fer
aquestes investigacions”, va
indicar.

La comissió especial del
Parlament Europeu per
investigar Pegasus i altres
programes d’espionatge
va arrencar ahir en plena
polèmica pel Catalangate.
Just l’endemà que Citizen
Lab revelés que almenys
65 polítics independentistes i membres de la societat civil catalana van ser
espiats, aquesta comissió
va celebrar la seva primera sessió a Brussel·les.
Formada per 38 eurodiputats, estarà presidida
pel popular Jeroen Lenaers, un jove però veterà
membre de la cambra que
promet treballar “independentment del color del
partit i la nacionalitat”. “El
Parlament Europeu ha de
donar suport a les víctimes”, va defensar Lenaers
en la seva primera intervenció, en què no va fer
cap referència explícita a
l’espionatge massiu d’independentistes.
Al davant tenia alguns
dels afectats, com l’eurodiputada d’ERC Diana Riba.
La republicana ocuparà
una de les vicepresidències de la comissió a proposta del grup dels Verds/
ALE. Tant ella com l’eurodiputat de Junts Carles
Puigdemont, també membre de la comissió, van instar la presidenta del Parlament Europeu, Roberta
Metsola, a “actuar”. La
maltesa popular encara
no s’ha pronunciat sobre
la investigació del Citizen
Lab, que constata l’espionatge, fins i tot, a un dels
assistents de l’eurodiputada de Junts Clara Ponsatí.
“Espiar-nos a nosaltres és
espiar tot el Parlament

Una pantalla mostra el president de la Comissió sobre
Pegasus, Jeroen Lenaers, al Parlament Europeu ■ ACN

Europeu”, va avisar ahir
Riba en una roda de premsa amb altres companys
implicats a denunciar els
abusos de Pegasus.
Activitat
L’eficàcia de la comissió
per posar llum a la foscor
encara està per demostrar. En els pròxims mesos decidiran si organitzen missions als estats
presumptament
implicats. Tot indica que exigiran la compareixença del
president de l’empresa
NSO, creadora del programari, però falta que accepti la petició. També reclamaran a la Comissió Europea que pari més atenció a
aquest tipus de vulneracions dels drets fonamentals.
D’aquí a un any s’espera
que la comissió sobre el
cas Pegasus publiqui un
informe sobre el tema.

Mentrestant, es pot convertir en un nou fòrum de
discussió política sobre el
procés i l’actuació de l’Estat espanyol. Entre els
membres hi ha l’exministre espanyol de Justícia i
eurodiputat del PSOE,
Juan Fernando López
Aguilar, així com l’exministre espanyol de l’Interior durant el referèndum
de l’1-O, el popular Juan
Ignacio Zoido. “Em sorprenen algunes acusacions que ha fet el secessionisme català, més
quan els experts han dit
que no hi ha evidències”,
va dir ahir Zoido, que hi va
afegir: “Espanya és una
democràcia consolidada
que manté un profund
respecte a l’estat de dret i
qualsevol tipus d’intervenció es fa sempre sota
l’empara de la llei i amb
plenes garanties judicials.” ■
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POLÍTICA L’ESCLAT DEL ‘CATALANGATE’

El govern congela les relacions
polítiques amb el de Sánchez
a Aragonès exigeix transparència i assumpció de responsabilitats per recuperar la confiança amb
el govern espanyol a La taula de diàleg també s’atura, però les reunions tècniques es mantenen
Clara Ribas
BARCELONA

El govern de la Generalitat
en ple va acompanyar ahir
el president Pere Aragonès per denunciar el cas
del Catalangate, exigir
transparència al govern
espanyol i anunciar que
les relacions polítiques entre les dues administracions queden congelades
fins que no hi hagi una investigació i es dirimeixin
responsabilitats.
“Un estat democràtic
no espia la ciutadania, un
moviment democràtic, ni
escolta les converses privades dels adversaris polítics del seu govern.” Amb
aquesta sentència, Aragonès va iniciar la seva intervenció, en què va recordar
que el cas ja batejat com el
Catalangate és el cas d’espionatge més gran que
s’ha detectat fins ara i representa un “atac flagrant
a la feble democràcia” que,
segons considera, té l’Estat espanyol.
Segons el cap del govern, davant d’una situació creada després de destapar-se el cas, “tot demòcrata” s’hauria de “rebellar”, i exigir que hi hagi
“màxima transparència i
assumpció de responsabilitats” respecte a això.
Aragonès va exigir que
s’iniciï una investigació interna amb un control independent, facilitar la feina de la comissió al Congrés i que, una vegada es
coneguin el resultats, s’assumeixin les responsabilitats polítiques que se’n derivin. El president va recordar que, quan van començar els atacs d’espionatge, el PP es trobava en
el govern, amb Mariano
Rajoy al davant, i que el director del CNI va seguir en
el seu lloc quan Pedro Sánchez va ocupar la presidència espanyola.
El cap de l’executiu va
anunciar que des del govern s’anirà “fins al final”
per identificar l’origen
dels atacs i qui els va autoritzar: “No descansarem
fins que totes les persones

Així, segons Aragonès,
fins que el govern espanyol no assumeixi les seves “responsabilitats” i es
recuperi la confiança, no
es pot recuperar la normalitat de les relacions
polítiques amb Madrid” i
“és molt difícil que hi hagi
les condicions per avançar” la taula de diàleg, va
dir Aragonès. La taula, de
la qual no hi havia cap reunió prevista, queda,
doncs, més aturada encara. Pel que fa a la resta de
reunions, de tipus tècnic,
que mantenen les dues
administracions, va confirmar que aquestes sí
que seguiran. També en
va desvincular les negociacions sobre els JO.
Durant la investidura
Interrogat sobre si sabia
quan havia rebut els primers missatges de contagi, Aragonès va explicar
que els havia detectat després de la sentència, el 14
d’octubre del 2019, i també les primeres setmanes
de gener del 2020, quan
s’estaven realitzant les negociacions i les converses
per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol.
D’altra banda, Aragonès
va reconèixer que no podia assegurar al 100% que
les seves comunicacions,
en el dia d’avui, estiguessin protegides al 100%.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb el vicepresident Jordi Puigneró, ahir a la roda de premsa ■ ACN

que han permès l’atac a la
democràcia responguin
davant la justícia.”
Així, el govern de la Generalitat,
mitjançant
l’Agència de Ciberseguretat, i amb col·laboració
amb els Mossos, durà a
terme les “actuacions necessàries”, va dir Aragonès, per investigar “a fons”
el cas. L’executiu també
oferirà tota la defensa i el
suport o acompanyament
jurídic a les víctimes de
l’espionatge. El mateix
president, a títol personal,
presentarà una denúncia
davant l’atac que “vulnera” la seva persona i el seu
entorn.
La taula, més aturada
Fins que no hi hagi un
gest per part de Madrid,
també quedarà en l’aire
una possible reunió de la
taula de diàleg entre la
Generalitat i La Moncloa.

Les frases

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Un estat democràtic
no espia la ciutadania,
ni escolta converses
privades dels
adversaris polítics
del seu govern”

“Cal denunciar que,
entre les persones
afectades, s’ha espiat
els quatre darrers
presidents de la
Generalitat”

“No puc assegurar
que les meves
comunicacions
privades estiguin
protegides al 100%”
Pere Aragonès
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Puigneró xifra l’espionatge en 20 milions d’euros

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El vicepresident del govern,
Jordi Puigneró, ha considerat
que el Catalangate i l’espionatge als independentistes
converteix el 53% dels votants catalans en víctimes“d’un estat que espia la
dissidència política i això no
pot deixar ningú indiferent”.
En la compareixença amb el
president, Pere Aragonès, i la
resta del Consell Executiu,
Puigneró va assegurar que el
tipus d’atac que han rebut els

65 càrrec espiats és “molt
sofisticat”, i hi va afegir que,
segons el que s’ha sabut fins
ara, pot haver suposat una inversió de 20 milions d’euros.
Tal com havia avançat Aragonès, Puigneró va anunciar
una investigació conjunta
dels Mossos amb l’Agència
de Ciberseguretat, la qual, va
recordar, va ser creada l’1 de
gener del 2020 precisament
per poder seguir aquests tipus de delictes. “Aquí hi ha

culpables i hi ha d’haver una
resposta”, hi va afegir Puigneró, que va assegurar que “un
estat que espia recorda una
pseudodemocràcia o una
dictadura”. Per això, va concloure, el govern català ha decidit que “no es normalitzarà
una relació amb un estat repressor” que espia l’independentisme. A més, va reclamar
a la Comissió Europea una investigació internacional i independent.

Reacció de La Moncloa
“El govern espanyol treballa per restablir la confiança amb la Generalitat.”
Aquest és el missatge que
La Moncloa va voler transmetre ahir després que el
president de la Generalitat donés per congelades
les relacions entre els dos
executius. Respecte a la
petició d’Aragonès que
s’endegui una investigació, l’executiu espanyol va
puntualitzar que no preveu de moment aquesta
possibilitat, però va recordar que sempre “ha donat
mostres d’una voluntat
clara i inequívoca de diàleg
durant tot el mandat”, i
també què manté a més la
seva “aposta per desjudicialitzar” el conflicte.
Aquesta posició encaixa
amb el discurs que la portaveu del govern espanyol,
Isabel Rodríguez, va fer
ahir durant la roda de
premsa posterior al Consell de Ministres. Mentrestant ni la fiscalia ni el Tribunal Suprem han anunciat que tinguin previst fer
cap pas per esclarir els
fets.
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POLÍTICA L’ESCLAT DEL ‘CATALANGATE’
Jordi Baylina Desenvolupador de programari espiat amb Pegasus

“És un atac tan bèstia que
fins i tot costa de creure”

ESPIAT · L’informàtic barceloní establert a Suïssa va rebre 26 SMS maliciosos i va patir almenys vuit infeccions confirmades
en deu mesos VÍCTIMA · “Ara si vull tenir una conversa privada he de fer coses rares, fan que et sentis com un delinqüent tot i
ser del tot normal” REFORÇ · “Això em referma en la dedicació al ‘blockchain’, que defensa la descentralització i la privacitat”
ria igualment vulnerable.

Xavi Aguilar
BARCELONA

E

Com se sent sabent que l’espien?
Tens una sensació d’indefensió
absoluta, assumint que tens un
mòbil que algú està escoltant.
Per això busques aplicacions
amb un grau més de seguretat
com Signal o Telegram, però el
risc zero no el tinc. Per tant,
quan parlo soc conscient que pot
haver-hi algú escoltant. És una
desgràcia, però vius amb això.

l gros dels espiats en el
CatalanGate són polítics
o persones de cert relleu
mediàtic associat al procés. Però també n’hi ha que fins
ahir eren pràcticament desconeguts per al gran públic, com
Jordi Baylina (Barcelona,
1973). Amb tot, aquest informàtic és un referent mundial en
el seu camp, la programació
amb cadena de blocs (blockchain). Viu a Suïssa des del
2018, però atén aquest diari des
d’Àmsterdam, on participa en
unes conferències tecnològiques sense saber del cert si, a
banda del periodista, hi ha algú
més enregistrant la conversa telefònica.

Per què creu que apareix a la
llista de persones espiades?
La veritat és que no ho sé. Jo no
m’he dedicat mai a la política, tot
i que sempre he estat un militant de base dins l’ANC, ajudant
i fent el que calgués, com molta
altra gent en aquest país. Puc tenir alguna sospita, perquè durant aquests anys m’he reunit
amb molta gent que també hi és,
com el president Puigdemont,
gent de l’ANC, d’Òmnium, i tinc
força relació amb Joan Matamala, que també ha estat molt afectat per l’espionatge.
Com es va adonar de l’atac?
Una mica per casualitat. Tinc
relació amb l’Elies Campo [també informàtic espiat, membre
de Citizen Lab i un dels autors
de la investigació del Catalangate] i em va comentar que estaven trobant coses als mòbils.
Pel que em deia, vaig veure que,
d’aquest tipus de missatges, jo
n’havia rebut alguns i, de fet, un
em va tornar especialment boig.
Expliqui-m’ho.
Vaig rebre un SMS de l’hisenda
espanyola amb una notificació.
Resulta que en el passat ja hi
havia tingut un problema que

S’hi ha acostumat…
Jo sí, ho havia fet. Però ara que
ha sortit a la premsa el meu
nom m’estic trobant que a familiars, amics i contactes meus no
els fa cap gràcia pensar que les
nostres converses, i per tant
ells, també han estat espiats i
senten ara aquesta indefensió.
D’altres s’ho prenen amb més
humor i saluden qui estigui a
l’altra banda. En fi, que si vols
tenir una conversa privada
t’has de sentir gairebé com un
delinqüent buscant una aplicació rara o fent el que sigui.

Jordi Baylina és un referent en programació amb ‘blockchain’ ■ EPA

va començar amb l’embargament d’un compte per culpa
d’un missatge d’hisenda que en
teoria m’havia enviat però que
no em va arribar mai. Això em
va obligar a contractar un advocat per poder-ho arreglar. Com
que tot venia per un missatge
que no m’havia arribat, estava
molt conscienciat amb això i,
en veure aquest missatge, m’hi
vaig llançar de cap i vaig clicarhi. I no només això, com que no
vaig aconseguir llegir-lo, vaig
contactar amb hisenda i vaig fer
un munt de gestions fins que finalment, després de buscar
aquest missatge de manera desesperada, vaig comprovar que
en realitat no existia.
I això va fer que lligués caps.
Exacte, llavors Citizen Lab em

va demanar el mòbil i va fer tot
el procés d’estudi i van trobar
tot el que havia passat. [Segons
l’estudi, Baylina va rebre un mínim de 26 SMS amb links maliciosos per activar Pegasus i va
tenir almenys vuit infeccions
confirmades entre l’octubre del
2019 i el juliol del 2020.]
Va notar res estrany en el funcionament del telèfon?
No, absolutament res. Amb la
sofisticació d’aquest atac, pel
que sé, entren quan volen, fan
el que vulguin fer, espien i esborren ells mateixos, intentant
esborrar el rastre. No tens garantia que no et segueixin atacant, encara que et canviïs de
telèfon. Si la vulnerabilitat existeix en l’última versió del programari, amb un nou iPhone se-

Pots saber a què han accedit o
com han espiat?
Els tècnics tenen evidència que
s’hi ha entrat, com em van infectar i quan hi van entrar, però no
a què van accedir. Hi ha molta
informació que no tenen, perquè
aquests atacs es protegeixen ells
mateixos. Entren, fan la feina i
esborren. De fet, en els iPhone
aquests rastres persisteixen més
i són més fàcils de detectar pels
analistes, mentre que amb Android els costa molt més.
És un cas d’espionatge molt
gran.
És un atac tan bèstia que fins i
tot em costa de creure. Ha sortit la llista dels que s’han trobat
a l’estudi, però el que em fa por
és la quantitat de gent que hi
deu haver afectada de veritat.
Tinc la sospita que n’hi ha molts
perquè han disparat a sac.
Creu que la seva vinculació a la

cadena de blocs, una tecnologia que defensa la descentralització i la privacitat, pot tenir a
veure amb el fet que l’hagin
triat com a objectiu?
Potser. És l’única explicació perquè, com et deia, m’he reunit
amb gent, pràcticament amb
tothom, per explicar què és i
què es pot fer amb aquesta tecnologia. Ara, el fet que m’ataquin d’aquesta manera fa que,
d’alguna manera, em reforci a
mi mateix en la dedicació a la
cadena de blocs, que treballa per
mantenir aquest grau de llibertat que hauríem de tenir tots els
humans.

❝

Deu haver canviat la mirada so-

Sospito que les
persones espiades
són moltes més,
perquè han disparat
a tort i a dret

bre el seu telèfon i l’ús que en
fa…
Evidentment, tinc els meus mecanismes de protecció i intento
evitar les trucades i els missatges de Whatsapp. Ara faig servir
Signal o Telegram, que tenen un
grau més de protecció. Però, al
final, sOc un informàtic que em
dedico a programar, tinc el meu
equip i la meva família. Tinc una
vida molt normal, dintre de com
és d’especial la vida de cadascú.
No robo bancs ni m’amago de
res. Jo dono la cara, i això que en
el meu sector hi ha molta gent
que treballa amb pseudònims i
més precaucions. Soc independentista? Sí, però no me n’he
amagat mai i me’n sento orgullós. ■
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POLÍTICA L’ESCLAT DEL ‘CATALANGATE’

—————————————————————————————————

sota sospita l’etapa com a
cap dels espies tant de Félix Sanz Roldán –nomenat
el 2009 per José Luis Rodríguez Zapatero i mantingut per Mariano Rajoy i
també per Sánchez fins al
2019– com de Paz Esteban –interina des del juliol
del 2019, i de ple dret des
del febrer del 2020.

La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, en la compareixença d’ahir posterior al Consell de Ministres ■ J.J. GUILLÉN / EFE

El govern espanyol no gosa
respondre pel CNI tot i
apartar-se del ‘Catalangate’
a La portaveu cita la llei de secrets oficials del 68 per no contestar si els espies
sota Sanz Roldán i Paz Esteban han utilitzat Pegasus a “Res a veure i a ocultar”
David Portabella
MADRID

Echenique apunta a Robles i exigeix que “rodin caps”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El reportatge firmat per
Ronan Farrow –fill de Mia
Farrow– al setmanari The
New Yorker amb dades de
The Citizen Lab (adscrit a
la Universitat de Toronto)
ha arribat a La Moncloa.
Després que Pedro Sánchez –dilluns a A3– i Yolanda Díaz –ahir a TVE–
sorprenentment no fossin
preguntats pel Catalangate tot i ser entrevistats en
prime time matinal per
dos periodistes catalans,
Susanna Griso i Marc Sala,
ahir a La Moncloa la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, sí que va haver de
respondre sobre l’espionatge telefònic a líders independentistes en cinc països europeus amb el programa Pegasus, que la firma d’Israel NSO només
ven a estats. “Res a veure,
res a ocultar”, va repetir.
Quan se li va demanar si la
seva absolució inclou el
CNI, però, Rodríguez va

L’espionatge amb Pegasus als
líders del procés obre una nova escletxa entre el PSOE i Podem. Un dels més durs era Pablo Echenique (Podem): “És
gravíssim i pensem que tant el
senyor Marlaska com la senyora Robles han d’iniciar im-

mediatament una investigació
i han de rodar caps.” Per Echenique, cal esclarir si, “després
del que hem viscut amb les
clavegueres dirigides pel PP,
ha pogut passar una cosa similar sota ministeris del
PSOE”. “Ha de portar a depu-

rar responsabilitats”, hi afegia
Jaume Asens. A Junts, Míriam
Nogueras ha registrat una bateria de preguntes al govern:
“Si nega l’evidència, s’arrenglerarà el govern amb la democràcia i crearà una comissió d’investigació?”

Les frases

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“No és una
informació nova.
El govern no té res
a ocultar. Això és un
país democràtic”
Isabel Rodríguez
MINISTRA PORTAVEU

frenar: “Hi ha assumptes
que, perquè tracten de la
seguretat nacional, de la
seguretat de tots i del país,
estan protegits per llei, i
són matèries classificades,
són assumptes secrets sobre els quals no puc donar

“És gravíssim.
Marlaska i Robles
han d’iniciar una
investigació i han de
rodar caps”

“Si nega l’evidència,
s’arrenglerarà el govern
amb la democràcia i
crearà una comissió
d’investigació?”

Pablo Echenique

Míriam Nogueras

PORTAVEU DE PODEM AL CONGRÉS

PORTAVEU DE JUNTS AL CONGRÉS

compte perquè m’ho prohibeix la llei. Aquesta és la
resposta que puc donar.”
Rodríguez es refugiava
així en la llei de secrets oficials franquista del 1968
–en vigor avui amb algun
retoc del 1978– per evitar

posar la mà al foc pel CNI,
el servei espanyol d’intel·ligència –creat el 2002 com
a relleu del Cesid– i que
disposa del programari
d’espionatge
Pegasus.
Com que l’espionatge va
del 2017 al 2020, això posa

“No és informació nova”
Conscient que l’escàndol
pot dinamitar l’aliança
amb ERC al Congrés –on
Sánchez necessitarà el vot
republicà a decrets i lleis
fins al desembre del
2023–, la portaveu i ministra d’Administracions
Públiques va treure ferro a
l’enuig català tot restant
pes al relat a The New Yorker. “No és una informació
nova. El govern no té res a
ocultar. Això és un país democràtic”, sostenia Rodríguez. I va recalcar que “la
Catalunya d’ara no és la
Catalunya del 2017 o el
2019” gràcies a Sánchez,
el diàleg i els indults.
Si bé el CNI es regula
per dues lleis pròpies del
2002 –una llei ordinària
(11/2002, de 6 de maig)
reguladora de l’ens, i una
llei orgànica (2/2002, de 6
de maig), Rodríguez va invocar la llei de secrets oficials amb consciència perquè és el vestigi franquista
que el CNI invoca sempre
per mantenir-se al marge
de tota col·laboració institucional. Així ho ha fet el
CNI en casos recents com
ara el del petit Nicolás o el
de la mort de Mikel Zabalza, en què Esteban es va
negar el mes passat a facilitar informació al Senat
sobre tortures a Intxaurrondo el 1985 argumentant que “resulta legalment improcedent accedir-hi sense la prèvia desclassificació”.
Comissió sense reunir-se
Rodríguez va voler calmar
els socis prometent que la
ministra Margarita Robles (Defensa) s’explicarà
aviat, però és fals: només
la comissió de despeses reservades (abans dita de secrets oficials) –presidida
per Meritxell Batet i del tot
secreta– pot abordar un
afer del CNI, i la comissió
ni s’ha reunit aquesta legislatura i porta tres anys
sense vida perquè el PP i
Vox vetaven que l’independentisme hi tingués
veu en plena repressió del
procés. L’últim cap del
CNI a comparèixer sota
secret al Congrés va ser
Sanz Roldán el 2018. ■

OPINIÓ
Lluís
Falgàs
—————————————————————————————————

Temps de
crítiques

L

a legislatura catalana
s’aguanta amb pinces,
i serà així fins després
de les municipals. No hi ha
cap grup del Parlament
que ara li interessi trencar
res. Continuarà per uns
dies el soroll de fons dels
Jocs Olímpics, la taula de
diàleg, les crisis en l’ensenyament i l’ús del català, i
algun tema relacionat amb
parcs eòlics, i fins i tot es
polemitzarà sobre les dietes dels parlamentaris i el
futur politicojudicial de
Laura Borràs. Se celebraran gairebé cinc anys de
l’1-O en l’equador de la legislatura. Seria el moment
en què el govern s’hauria
de veure obligat a retre
comptes amb el format
d’una moció de confiança
que el president no voldrà
fer. No les podria tenir totes, perquè ara mateix la
CUP votaria en contra de la
seva continuïtat i seria difícil quadrar una nova aritmètica parlamentària. Panorama electoral sense
eleccions immediates per
esperar les eleccions als
ajuntaments. Hi ha la possibilitat que en les municipals l’independentisme voti
sense saber del tot quina
és la flama general sobiranista que es respira. Els
partits s’estan organitzant
en retrets mutus. A ERC els
molesta haver de sentir
d’una part d’independentistes que presideix un govern autonòmic. A JxCat
els molesta quan són titllats de convergents sense
partit. Al PSC, quan els
diuen que han esdevingut
un satèl·lit absolut del
PSOE, i als comuns els desagrada sentir que estan lligats a l’òrbita de la coalició
del govern espanyol. Inquieta a Cs ésser tractats
com a partit en vies de desaparició, i al PP, ser vistos
dependents d’allò que vulgui la nova direcció. Per ser
vistos com fatxes a qui ningú vota, hi ha els de Vox.
Fet que no és veritat, perquè tenen un vot amagat
amb 11 diputats i a l’alça,
encara que sigui difícil trobar algú que digui obertament que els voten. Que
tots es preparin perquè els
venen temps de crítiques,
que sempre són millors
que els temps d’ignorància.

