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Nacional

Aliança en
el cinquè
aniversari de
l’1 d’octubre

Una trentena de
sensibilitats s’alien
en un nou acord
per l’amnistia i
l’autodeterminació

Més obertures
que
tancaments
de botigues

La pandèmia va
tallar el ritme de
creixement però
la tendència es va
revertir el 2021

POLÍTICA L’ESCLAT DEL ‘CATALANGATE’

Més pressió sobre
AVÍS Aragonès adverteix que el suport
a Madrid perilla si no es depuren
responsabilitats pel ‘Catalangate’ SOCI
Podem vol una investigació a fons i tem
que els hagin espiat DIMISSIÓ Borràs
exigeix que plegui el president espanyol
Jordi Alemany
BARCELONA

El final de legislatura se li
pot complicar, al president espanyol, Pedro Sánchez, si no compleix amb
les exigències que ahir va
expressar de manera més
vehement el president català, Pere Aragonès, per
impulsar una “investigació interna amb supervisió
independent” per esclarir
qui va ordenar l’espionatge utilitzant el programari
Pegasus de l’empresa israeliana NSO a la seixantena de polítics independentistes, advocats, familiars i membres d’entitats.
Aragonès, que va ser un
dels espiats rebent missatges d’enllaços a notícies
reals per SMS –el darrer
quan el consell nacional
d’ERC va ratificar l’acord
amb el PSOE el gener del
2020–, va assegurar en
una entrevista a RAC1
que “serà molt difícil que
continuï l’estabilitat parlamentària” si l’executiu
espanyol no impulsa
aquest exercici de transparència i no assumeix
responsabilitats.
El president català va
reclamar tenir respostes
amb “fets” que concretin
“la voluntat de reconduir
la situació“ que li havia
transmès el mateix Sánchez en conversa telefònica. Per això va exigir saber
quin organisme havia contractat el programari,
quins responsables polítics n’estaven assabentats
abans i després, i que posteriorment s’assumeixin
responsabilitats. Si tot ai-

Pere Aragonès i Pedro
Sánchez, al setembre,
moments abans de la
reunió de la taula de
diàleg ■ JUANMA RAMOS

xò no es produeix, ell és
partidari que les relacions
amb els socialistes “no
continuïn igual”, però en
qualsevol cas va defugir de
fer especulacions perquè
és una decisió que haurà
de debatre el consell nacional d’ERC.
El republicà va reiterar
la necessitat d’una reunió
“cara a cara” amb Sánchez i mantenir les mínimes “regles de confiança” i
“joc net” per complir el
compromís de la negociació política a la taula de
diàleg, ara més aturada
que mai, però va deslligar
el Catalangate de les trobades tècniques entre governs o dels acords pels
Jocs Olímpics d’hivern.
Avui té previst reunir-se a
Madrid amb els càrrecs
electes d’ERC, Junts, la
CUP i Bildu espiats amb
Pegasus per establir una
estratègia conjunta.
Apunta al CNI i Defensa
Amb la frase “no cal ser
Sherlock Holmes”, el president de la Generalitat va
apuntar directament com
a responsables del ciberespionatge el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i
el Ministeri de Defensa, de
qui depèn, tenint en
compte la informació publicada ahir per El País
afirmant que a mitjan passada dècada va adquirir el
programari Pegasus per
utilitzar-lo a l’estranger
amb un cost de 6 milions.
Per Aragonès aquesta era
“una evidència palmària”
que hi està al darrere, recordant que Defensa és
l’únic Ministeri que no ho

ha negat. La seva ministra, Margarita Robles, va
evitar confirmar a TVE si
el CNI tenia Pegasus perquè “estaria incomplint la
llei” de secrets oficials, va
posar en dubte l’informe
del grup de ciberseguretat
canadenc de la Universitat de Toronto, Citizen
Labs, destapant el Catalangate
qualificant-la
d’“una ONG” i va retreure
a Aragonès les acusacions
sense proves. L’exdirector
del CNI Félix Sanz Roldán
(2009-2019) també va evitar pronunciar-s’hi amb el
mateix argument legalis-

ta: “El CNI no pot parlar ni
dels seus mitjans, ni dels
seus procediments ni de
les relacions amb tercers.”
Robles va explicar que
confia que aviat es constitueixi la comissió de despeses reservades per parlar de secrets oficials i en
què es fa el control del CNI
després de tres anys bloquejada pel PP, Vox i Cs,
que no hi volen representació de formacions independentistes. ERC té previst fer la petició perquè es
creï aquesta comissió en
breu i és previsible que
d’entrada tingui el suport

del PSOE, Podem, Bildu i
el PNB.
Podem també pressiona
Sánchez també veu com
els socis de la coalició de
govern, Podem, ja demanen obertament la creació
de la comissió d’investigació. Ho va fer la ministra
de Drets Socials, Ione Belarra, que no va descartar
“depurar
responsabilitats”, deixant ja entreveure que no n’hi haurà prou
amb la compareixença de
Robles per donar explicacions al Congrés. Pablo
Echenique i Jaume Asens

ja ho havien advertit el dia
abans i ahir el portaveu de
Podem va reiterar la necessitat de la comissió davant la possibilitat que
membres de la seva formació també hagin estat espiats. I a aquesta demanda
de Podem es va agafar el
president d’ERC, Oriol
Junqueras, per recomanar a l’executiu espanyol
en declaracions a La Ser
que li convenia “esclarirho” si “algú actua d’amagat i en contra, almenys,
d’un dels socis de govern”,
i afegir-hi que “sembla que
una part del partit socialis-
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La por de no dur
la mascareta
Rosa M. Bravo

En una ràpida incursió al supermercat, ahir a primera
hora del matí, vaig veure com la retirada de l’obligatorietat de la mascareta als interiors tenia poc impacte.
Era una mostra gens significativa, és clar, però vaig
veure una imatge representativa del que la mesura
haurà suposat per a molts. La gran majoria de la gent
duia la mascareta. Una parella anava sense ella. A l’ho-

me, se’l veia molt tranquil. La dona es tapava la boca,
com bonament podia, amb un fulard. Als seus ulls es
veia que no es trobava gens segura de no dur la mascareta, i intentava protegir-se com podia. Després de
dos anys de molta malaltia i molta mort, caldrà fer un
gran esforç de confiança per deslliurar-se d’un element que, no ho oblidem, redueix el risc de contagis.

e Sánchez
Les frases

—————————————————————————————————

“No cal ser Sherlock
Holmes per mirar al
CNI. És una evidència
palmària”
Pere Aragonès

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

—————————————————————————————————

“És raonable
que, quan es fan
imputacions, es facin
amb un mínim de
material probatori”
Margarita Robles
MINISTRA DE DEFENSA

—————————————————————————————————

“Hem estat víctimes
de la persecució de les
clavegueres de l’Estat i
necessitem arribar al
fons de l’assumpte”
Ione Belarra

MINISTRA DE DRETS SOCIALS
—————————————————————————————————

“Pedro Sánchez ha
de dimitir perquè
permet una guerra
bruta estructural”
Laura Borràs

PRESIDENTA DEL PARLAMENT
—————————————————————————————————

“L’espionatge s’ha fet,
com a mínim,
d’amagat d’un dels
partits de la coalició
del govern espanyol”
Oriol Junqueras
PRESIDENT D’ERC

ta tampoc en sabia res”.
I les veus catalanes del
socialisme també hi van
dir la seva. El ministre de
Cultura i Esports, Miquel
Iceta, va qualificar d’“inacceptable” qualsevol intervenció de comunicacions
privades, i va recordar que
algunes ja s’estan investigant judicialment, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, va qualificar
qualsevol espionatge polític “d’intolerable”. Els dos
van garantir una “màxima
col·laboració” de La Moncloa “per arribar fins al
fons d’aquesta qüestió” i

van reiterar l’aposta pel
diàleg amb el govern català.
Borràs vol dimissions
Una aposta pel diàleg que
continua dividint els socis
del govern, ERC i JxCat.
Els primers hi continuen
apostant si ara es compleixen els requisits pel Catalangate, però la posició
contrària de Junts encara
s’ha endurit més amb la
presidenta del Parlament,
Laura Borràs, asseverant
a Catalunya Ràdio que la
taula de diàleg “va néixer
morta” i ara “està enterra-

da” i demanant la dimissió
del president Sánchez, de
la ministra Robles i el d’Interior, Fernando GrandeMarlaska. Borràs, per
acord de la mesa del Parlament, ha encarregat un
informe als serveis jurídics per plantejar una “denúncia legal conjunta” representant els diputats
afectats.
I el conseller d’Interior,
Joan Ignasi Elena, va explicar que la investigació dels
Mossos sobre el Catalangate s’obrirà a mesura que
la policia vagi rebent les denúncies dels afectats. ■

Paluzie, Junqueras i Puigdemont, tres dels espiats, dimarts a Brussel·les ■ ACN

Front polític per
crear una comissió
que investigui l’afer
a Els partits independentistes i Podem insten el Congrés a
indagar sobre el ‘Catalangate’ a El síndic també fa el pas
Redacció
BARCELONA

La revelació periodística
sobre l’existència d’un espionatge continu en el
temps a una seixantena de
figures vinculades a l’independentisme, ja ha començat a agafar una volada política que transcendeix més enllà de Catalunya. Prova d’això és que
ahir Unides Podem, conjuntament amb ERC,
JxCat, el PDeCAT, la CUP,
el PNB, EH Bildu, Més
País, Compromís i el BNG,
va presentar una petició
conjunta per crear una comissió d’investigació sobre el Catalangate al Congrés dels Diputats. El recorregut de la proposta dependrà del veredicte que
adopti la mesa de la cambra i on serà clau el paper
que acabi adoptant el
PSOE, que continua aferrat a la tesi que les indagacions sobre aquestes matèries estan restringides
per llei. De fet, amb aquesta maniobra d’ahir els par-

tits firmants pretenen justament trencar el bloqueig
polític que existeix a l’hora
d’investigar sobre les despeses reservades de l’Estat i dels secrets oficials, ja
que la comissió parlamentària habilitada per fer-ho
no es reuneix des de fa dos
anys.
En l’escrit ja entrat al
registre, Podem i les formacions independentistes argumenten que “la
responsabilitat” de l’espionatge destapat pel The
New Yorker apunta directament “al govern espanyol” i hi afegeixen que davant d’aquestes sospites
cal posar llum “sobre els
presumptes mals usos
d’estaments i recursos públics per a la persecució
política i, concretament,
la intromissió en la intimitat i privacitat de líders polítics, institucions i persones individuals”. Dit tot això, els objectius de la comissió haurien de ser “conèixer en detall la implicació de les institucions de
l’Estat en les presumptes

intromissions
il·legals”
contra els afectats, a més
de dilucidar “el mal ús de
les estructures tècniques
dels departaments de Defensa, Interior, Vicepresidència i Justícia”.
Per la seva banda, el síndic de greuges en funcions, Rafael Ribó, també
ha obert una actuació
d’ofici pel cas. Partint de la
base que el programa utilitzat per fer els espionatges, Pegasus, només se
subministra als governs,
el síndic s’ha adreçat al Defensor del Poble perquè
“valori l’oportunitat d’iniciar una investigació sobre un eventual ús
d’aquest programari per
part d’algun organisme de
l’Estat”. Igualment, s’ha
dirigit també a l’Agència
de Ciberseguretat de Catalunya i al Departament
d’Interior perquè l’informin sobre si han iniciat alguna actuació amb relació
al fet que alguns dels espiats són, o han estat,
membres del govern de la
Generalitat. ■
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I Paluzie va canviar el mòbil

INFECTADA · L’actual presidenta de l’ANC va saber que el seu telèfon havia estat infectat per un programa espia molt abans
que esclatés l’escàndol Pegasus BORRELL · Maragall acusa l’exministre d’Exteriors d’haver-ho instigat al llibre ‘Causa general’
Redacció
BARCELONA

E

l gran escàndol de l’espionatge al món polític independentista a través d’un programari s’ha sabut ara, gràcies a la investigació del grup canadenc Citizen Lab, però l’existència
del Pegasus ja era coneguda pels líders sobiranistes abans que esclatés en forma de titulars a la premsa
i des d’aleshores ja es prenien precaucions.
Un exemple d’aquesta realitat és
el cas de la presidenta de l’Assemble Nacional Catalana, que ja el
2020 va haver de canviar de telèfon
després de ser alertada de la presència del programari espia al seu
aparell. Paluzie ho explica al llibre
Causa general, del periodista d’El
Punt Avui Jordi Panyella. Per documentar el llibre, el periodista i la líder independentista van mantenir
una conversa el febrer del 2021 i ja
aleshores Paluzié va explicar
que se sentia intimidada per l’espionatge telefònic de què havia estat víctima.
“Vaig haver de canviar de telèfon
no fa gaire perquè em van introduir
un programari que permet el control remot”, explicava Paluzié, que
relatava d’aquesta manera el funcionament del programa invasor:

Elisenda Paluzie
prenent la paraula
en un acte públic de
l’Assemblea
Nacional Catalana,
diversos membres
de la qual han estat
víctimes de l’acció
del Pegasus ■ JOSEP
LOSADA / ARXIU

“Et fan arribar un missatge sms
d’un tema que a tu t’interessa, el
punxes, i quan obres aquell arxiu
t’introdueixen un programari a
l’aparell amb el qual et controlen.”
No hi ha cap dubte que, sense citarlo, Paluzie estava parlant del Pegasus, l’existència del qual ja era coneguda perquè el juliol del 2020 es
van conèixer els primers casos d’es-

pionatge amb aquest sistema en les
persones de Roger Torrent, Ernest
Maragall, Anna Gabriel, Sergi Miquel i Jordi Domingo, aquest últim
membre de l’ANC com Paluzié.
Sobre l’origen de la utilització
del Pegasus, Ernest Maragall no en
té cap dubte. L’espionatge el va
afectar, a ell, però també els delegats de la Generalitat a Londres,

Berlín i Ginebra, Sergi Marcén, Marie Kapretz i Manuel Manonelles, i
per això sosté que és una acció d’espionatge contra l’acció exterior del
govern orquestrada per qui aleshores el dirigia, el ministeri d’Exteriors, el socialista Josep Borrell,
avui per avui màxim responsable
de la política diplomàtica de la UE.
Maragall també sosté aquesta tesi al llibre Causa general i en les declaracions que s’hi inclouen no té
cap dubte a afirmar que l’espionatge a través de Pegasus posa en el
mateix pla de la repressió el PP i el
PSOE, dels quals diu que tenen una
“idèntica actitud i responsabilitat,
dedicació i actuació clarament delictiva”.
En opinió de Maragall tot respon
a una intensificació de l’operació
Catalunya, que és “un atac sistèmic
per controlar i contrarestar l’acció
política i institucional de Catalunya”. L’actual líder d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona defineix el Pegasus com “una invasió absoluta de
la privacitat, fent ús de la tecnologia per a una finalitat que no és la
que tocaria”.
Tot i ser víctima de l’atac, que va
derivar en la presentació d’una denúncia en el seu dia, Maragall assegura que no ha canviat els seus hàbits, “no vull viure pendent d’això”. ■

Un precedent amb dimissions pel mig

PRECEDENT · Els serveis d’intel·ligència espanyols ja van gravar il·legalment diverses personalitats, entre elles Joan Carles I
POLÈMICA · El terratrèmol polític es va endur el 1995 el vicepresident Narcís Serra i el ministre de Defensa
D.B.
BARCELONA

E

l juny del 1995 un titular
del diari El Mundo va fer
trontollar tot l’aparell polític de l’Estat. Literalment deia: “El Cesid fa més de
10 anys que espia i grava polítics, empresaris i periodistes.”
El diari posava en relleu que el
Cesid –avui en dia el CNI– hauria espiat, entre d’altres, el llavors rei espanyol en converses
privades amb amics seus. Però
a banda de Joan Carles I hi havia personalitats com ara els
ministres Francisco Fernández
Ordóñez i José Barrionuevo; el
parlamentari Enrique Múgica;
el vocal del Consell General del
Poder Judicial Pablo Castellano;

el president del Reial Madrid,
Ramón Mendoza Fontela, i
l’empresari José María Ruiz Mateos. També hi apareixia l’expresident del govern espanyol
per la UCD, Adolfo Suárez.
Aquest ja era el segon cop que el
gravaven. Veient la tempesta
política que es va generar, el fiscal general de l’Estat, Carlos
Granados, va haver d’obrir una
investigació interna.
En les converses que van enregistrar els serveis secrets espanyols hi havia temes per a
tots els gustos: des de relacions
sentimentals fins a empresarials, periodístiques, judicials i
polítiques. La magnitud de l’escàndol era tal que va agafar de
sorpresa el govern presidit per

Felipe González i Narcís Serra, en un acte electoral el 1993 ■ J. LOSADA

Felipe González. Dues setmanes després que esclatés la polèmica, es va cobrar dues víctimes en forma de dimissions: la
del ministre de Defensa, Julián
García Vargas, i la del vicepresident, Narcís Serra. Era el que es
coneixeria com “els papers del
Cesid”.
El cas va acabar a judici, amb
l’excoronel Juan Alberto Perote,
excap d’operacions del Cesid,
com a màxim acusat per les escoltes il·legals, que s’haurien fet
entre el 1983 i el 1991. Segons
va afirmar durant el llarg periple
judicial, les converses intervingudes per la intel·ligència espanyola eren legals i es gravaven “a
l’atzar”. Perote va acabar condemnat i expulsat de l’exèrcit. ■
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Presenten l’Acord Social per
l’Amnistia i l’Autodeterminació

a Pretén aplegar, en un manifest, entitats i associacions per donar suport a aquestes dues
demandes a En el cinquè aniversari de l’1-O, mostrarà l’adhesió total aconseguida i les conclusions
Clara Ribas
BARCELONA

“L’amnistia entesa com la
necessitat d’una solució
col·lectiva per a totes les
persones exiliades, encausades i represaliades.”
“L’autodeterminació, entesa com la necessitat
d’un marc de resolució democràtica.”
Aquestes
dues descripcions resumeixen les dues principals
reivindicacions del nou
Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació
(ASAA) presentat ahir a la
Llotja de Mar de Barcelona. Constituït el passat 30
de març a Barcelona, el
nucli impulsor de l’acord
està format per una trentena de persones i es defineix com “un grup de treball autònom i plural que
treballarà activament entre abril i octubre”.
Els representants del
grup impulsor van assegurar ahir que, tot i el context de bloqueig per la pandèmia, la guerra i la crisi
social i política, és impres-

Foto de grup del nucli impulsor de l’ASAA, en l’acte de presentació que es va fer ahir a la Llotja de Mar, a Barcelona ■ ACN

cindible i essencial per
avançar el fet de traduir el
suport d’entre el 67% i el
81% a l’amnistia i a l’autodeterminació en un mani-

fest col·lectiu. Entre els
impulsors d’aquesta nova
iniciativa, que, segons
afirmen, no està lligada a
cap partit i és de caràcter

transversal, hi ha l’exconseller d’Interior Joaquim
Forn, l’expresidenta del
Parlament Carme Forcadell, l’exdirigent d’Òmni-

Ajornat el debat
sobre la immersió
lingüística
a S’havia de fer la

setmana vinent i es
trasllada segurament
al ple del 9 de maig

Redacció
BARCELONA

El debat sobre la polèmica
modificació de la llei de política lingüística haurà
d’esperar fins a primers de
maig. La junta de portaveus no va incloure ahir la
reforma de la llei en el proper ple, previst per al dia
26 d’abril, tal com s’havia
previst que es faria. En
principi, l’acord polític en-

tre ERC, el PSC, Junts i
ECP que havia de blindar
la immersió lingüística davant la sentència del TSJC
que fixa el 25% de classes
en castellà havia de portar
aquest debat al ple de la
setmana vinent, però, segons fonts parlamentàries, Junts ha demanat
més temps per poder buscar el consens més ampli
possible amb partits i entitats socials.
Publica i en Català
D’altra banda, ahir es va
presentar al Parlament la
plataforma Pública i en
Català, integrada per US-

Marta Daviu, del SEPC, i Iolanda Segura, de la Ustec ■ ACN

um Marina Llansana o Mireia Boya, Pepe Beunza,
Tamara Carrasco, Marcel
Vivet, Bernat Sorinas,
Guillem Agulló o Laura

TEC, Intersindical, Sindicats d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la
COS, i la CGT. Els seus representants es van reunir
només amb la CUP, ja que
ERC, el PSC, Junts i els comuns no es van presentar
a la reunió de presentació.
La plataforma reclama la
retirada de la reforma de
la llei de política lingüística i exigeix, segons va dir
la portaveu de la Ustec, Iolanda Segura, que l’administració es faci responsable de les accions judicials
que es puguin derivar en
cas de demandes contra
centres escolars. La portaveu del SEPC, Marta Daviu, va insistir que la comunitat educativa ha de “desobeir” i que ha de ser el govern qui “assumeixi aquestes desobediències”. La
plataforma ha convocat
una manifestació per a dimarts vinent, que era quan
s’havia de celebrar el debat
al Parlament.

Gisbert, entre altres.
“Volem traduir aquest
suport a aquestes dues demandes en una eina de
transformació i resolució
democràtica”, va dir l’expresidenta del Parlament
Carme Forcadell, que hi
va afegir: “Personalment
estic convençuda que
l’única manera de resoldre
el conflicte és que els catalans decidim lliurement el
nostre futur.”
Per la seva part, l’exdiputada per ERC Marina
Llansana va remarcar: “La
forquilla del suport d’entre el 67% i el 81% existeix
i és això el que volem traduir en un manifest coral i
transversal. La resposta
social sí que existeix i és
diàfana i majoritària.”
L’exconsellera Marina
Geli, que també forma
part del grup promotor, va
afirmar que l’ASAA representa “només un punt de
partida, de retrobament i
d’arribada per al pròxim
1-O”. “Això d’avui és un
nou llibre, o un pròleg, que
necessita escriptura collectiva”, va assenyalar.
Per la seva banda, l’exdirigent de la CUP David
Fernàndez va reconèixer
que la proposta va sorgir
d’una conversa amb el
president de la Generalitat, Pere Aragonès, i va
anunciar que també es
buscarà el suport de grups
que no creguin que “l’amnistia i autodeterminació
són la solució per al
país”. ■

Vaga de fam a
Vic en defensa
del català
—————————————————————————————————

Dos activistes han iniciat a
Vic una vaga de fam en defensa del català com a llengua vehicular a l’escola. La
protesta s’allargarà fins al 28
d’abril, quan es preveu que el
Parlament voti la modificació
de la llei de política lingüística. “Cal passar a l’acció. La
sentència del TS (del 25%)
ha estat la gota que ha fet
vessar el got”, subratlla Jaume Sastre, que inicia la protesta amb Carles Furriols. El
2014 Sastre ja va deixar de
menjar durant 41 dies contra
la política educativa del president balear, José Ramón
Bauzá, i ara alerten que la
modificació de la llei catalana
crearà jurisprudència al País
Valencià i a les Illes Balears.
Fan una crida a “desobeir” i
“plantar cara” als jutges.

