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Suma de querelles contra el
CNI i policies per espionatge

a Els advocats consideren que l’augment de damnificats obliga a ampliar la investigació als agents
governamentals que van comprar Pegasus a També volen la desclassificació de matèria reservada

Els advocats Antoni Abad, Andreu van den Eynde, Benet Salellas i Gonzalo Boye, ahir en l’acte d’Òmnium a la UB ■ EFE

Emma Ansola
BARCELONA

L’única causa judicial
oberta per espionatge, la
que va afectar l’expresident del Parlament, Roger
Torrent i el diputat Ernest
Maragall, està encallada al
jutjat 32 de Barcelona.
Tanmateix, la revelació
que el seguiment il·legal a
través del programari Pegasus va afectar fins a 65
persones més dona impuls
i més arguments a una
causa que ara també té en
el punt de mira el Centre

d’Investigació d’Intel·ligència (CNI) i els cossos de
seguretat de la Policía Nacional i la Guàrdia Civil
com a possibles autors
d’un delicte d’espionatge
en el cas que compressin a
l’empresa israeliana NSO
el programari a través del
qual van intercedir localitzacions, missatges i converses des dels mòbils dels
afectats.
Així ho van explicar
ahir en un acte a la Universitat de Barcelona els advocats Gonzalo Boye, també espiat i representant

Les frases

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

“No es pot justificar
una afectació tan
massiva de drets amb
l’únic objectiu de
defensar l’Estat de
l’independentisme”

“Els jutges de fora
no entendran que un
jutge aprovi la legalitat
d’un fet il·legal o que
es vulneri la relació
entre advocat i client”

“L’única defensa que
té NSO és dir que es
beneficia de la
immunitat d’estats
que contracten els
seus serveis”

Benet Salellas

Gonzalo Boye

Andreu van den Eynde

dels membres de Junts
afectats; Andreu van den
Eynde, lletrat dels casos
d’ERC; Benet Salellas, advocat de la CUP i d’Òmnium Cultural, i Antoni

Abad, defensor de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).
A més d’ampliar el nombre de querelles i els possibles autors del delicte, les

dimensions del Catalangate també obliguen a ampliar el focus de la investigació amb una demanada
perquè el jutge reclami la
desclassificació de matè-

ria reservada i encara més
després de les declaracions de la ministra de Defensa, Margarita Robles,
al Congrés assumint l’espionatge per part de l’Estat per defensar-se de l’independentisme.
Aquí també rau la importància d’aquest nou
gir del cas, ja que com ahir
explicaven els advocats
dels afectats cal exposar i
demostrar a Europa els
“nivells de repressió que
l’Estat exerceix contra el
moviment independentista”, diu Salelllas, ja que en
aquest cas, i com indica
Boye, no es van intervenir
els mòbils “per investigar
fets delictius, sinó simplement per espiar” i això, hi
afegeix, és “un delicte de
manual”. Per Salellas, el
debat rau en si es pot “justificar o no un espionatge
massiu que vulnera els
drets més bàsics de ciutadans amb l’únic vincle de
defensar l’Estat de l’independentisme, i està clar
que no”, assenyalava.
En espera que els pròxims dies acabin de concretar els detalls de la causa judicial, tot sembla indicar que el gruix de les querelles es presentarà al jutjat 32 de Barcelona a excepció dels cassos que porta l’advocat Boye, ja que alguns seguiments es van
fer a ciutadans que en
aquell moment vivien, exercien o eren en altres ciutats europees. La querella
contra l’empresa israeliana NSO per part de tots els
espiats ja es dona per feta,
i del que es tracta és d’estirar aquest fil per saber qui
va adquirir i per què i fins a
quin punt es van vulnerar
drets bàsics i fins i tot la relació entre advocat i client
en els judicis que s’han
portat a terme contra independentistes. ■

ERC i Podem collen el PSOE i Junts
reclama fer un embat a l’Estat
Redacció
BARCELONA

ERC i Podem continuen
collant el PSOE perquè assumeixi responsabilitats
pel Catalangate per reconstruir amb “unes mínimes garanties” la majoria
que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez,
mentre JxCat reclamava

al conjunt de forces independentistes passar “de la
retòrica als fets” i plantejar un “embat” a l’Estat. La
portaveu de JxCat al Congrés, Míriam Nogueras,
advertia d’aquesta manera els republicans a TV3
que després de la reacció
de l’executiu espanyol, reactivant només la comissió de Secrets Oficials,

“l’independentisme
no
pot sostenir” el govern de
Sánchez.
Responia així a la secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, que insistia l’executiu
espanyol en la necessitat
de “moure’s” si volia reconstruir les “mínimes garanties per poder reprendre la via de la negociació”.

Una demanda en què inclou Podem, tot i que els
socis dels socialistes insistien que calia fer un pas
més i assumir responsabilitats polítiques perquè “ja
és una qüestió d’higiene
democràtica”, segons la
secretària general de Podem, Ione Belarra, durant
la seva intervenció el Consell Ciutadà Estatal. ■

La portaveu de JxCat al Congrés, Míriam Nogueras, en roda
de premsa dimarts passat ■ EFE
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Barcelona vol
dimissions per
l’espionatge

a BComú, ERC i JxCat aproven un text de condemna del
Catalangate a El PSC s’absté amb el PP, Cs i Valents
Redacció
BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona aprova una declaració
institucional que demana
al govern espanyol l’assumpció de responsabilitats per l’espionatge polític a una seixantena de
càrrecs i líders independentistes, entre els quals
hi ha els candidats d’ERC i
JxCat a l’alcaldia de la ciutat, Ernest Maragall i Elsa
Artadi.
Amb una àmplia majoria de 27 regidors de 41
que sumen Barcelona en
Comú, ERC i Junts, el ple
va aprovar el text que exigeix a l’executiu socialista
de Pedro Sánchez que les
destitucions o dimissions
dels responsables de l’espionatge siguin “a tots els
nivells”. Els grups unionistes del PP, Cs, Valents i la

La frase

—————————————————————————————————

“No ens ofereixin
una catifa sota la qual
amagar les seves
vergonyes, que és el
que estan fent”
Ernest Maragall

PRESIDENT DEL GRUP MUNICIPAL
D’ERC A BARCELONA

regidora no adscrita, inclòs el soci socialista de
Barcelona en Comú, van
votar-hi en contra. El text
exigeix “celeritat” i “transparència” a l’executiu espanyol per esclarir responsabilitats, i Maragall
va advertir els socialistes
en la seva intervenció que
no acceptaran com a
única resposta la reunió
de la comissió de Secrets
Oficials del Congrés, obligada per llei a no revelarne els continguts: “No ens

ofereixin una catifa sota
la qual amagar les seves
vergonyes, que és el que
estan fent amb la comissió
de Secrets Oficials, que és
ben bé el contrari de transparència.”
El tinent d’alcalde de
Barcelona en Comú, Jordi
Martí, va advertir que “la
vulneració del dret a la intimitat o el secret de les comunicacions a un col·lectiu polític és un fet molt
greu en un estat de dret
que exigeix la solidaritat
en termes personals i la
denúncia en termes polítics”. La presidenta del
grup de Junts, per la seva
banda, en va responsabilitzar directament el president espanyol i va fer
una dura acusació al grup
socialista: “Sou responsables d’aquesta vulneració,
còmplices d’aquest silenci
franquista.” ■

El ple d’ahir a l’Ajuntament, que va condemnar el cas en sessió extraordinària ■ ACN

Parera aplaudeix espiar i el PSC hi veu un atac al govern

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

Entre els grups unionistes,
Eva Parera, la portaveu de Valents –marca que substitueix
el projecte fallit de Manuel
Valls–, va aplaudir que l’Estat
espanyol espiï els polítics independentistes: “Senyors del
CNI i del Tribunal Suprem, per
descomptat que han de vigilar i controlar aquells que
amenacen de destruir l’estat
de dret.” Va ser la intervenció

més extrema del ple, en què
el popular Josep Bou va afirmar que li desagradava, perquè ningú pot ser espiat per
les seves idees, “però vostès
van passar a l’acció”, va retreure als líders independentistes. Per la seva banda, la
portaveu de Ciutadans, Luz
Guitarte, va considerar teatral
la discussió de l’afer en el ple
barceloní: “Vostès venen aquí

El Síndic alerta
Europa del
Catalangate
a Ribó es queixa de

la falta de “resultats
tangibles” a la taula
de diàleg

Natàlia Segura
Brussel·les

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

“És difícil que hi hagi confiança mútua en una negociació si una de les parts
espia l’altra”, va dir ahir el
síndic de greuges, Rafael
Ribó, al Consell d’Europa
per alertar de l’escàndol
del Catalangate. Ribó va
comparèixer al comitè
d’Afers Legals i Drets Hu-

mans de l’Assemblea del
Consell d’Europa (CoE)
per explicar si el govern espanyol ha seguit les recomanacions de l’informe
sobre la causa de l’1-O que
l’organització europea va
emetre ara fa gairebé un
any.
La conclusió de Ribó no
deixa lloc a dubtes: no
s’han complert. Només
una “petita part”, va lamentar. En especial, va
criticar que la taula de diàleg entre l’Estat i la Generalitat no hagi donat “resultats tangibles” fins ara.
A més, el Síndic va denunciar que a l’Estat espanyol

El síndic de greuges, Rafael Ribó, en una compareixença pública ■ ACN

no hi ha intenció de reformar els delictes de sedició i
rebel·lió ni de retirar les
euroordres contra els exiliats i que es mantenen
unes 700 causes judicials
obertes i relacionades
amb el procés.
Igualment, ha lamentat

que no s’hagin aixecat les
condemnes d’inhabilitació als presos independentistes. Totes aquestes eren
demandes de l’Assemblea
del CoE.
Debat encès
El diputat al Congrés del

PSC i membre de l’Assemblea del CoE Marc Lamuà
va intervenir després de la
compareixença de Ribó
per assegurar que el govern espanyol ha actuat
d’acord amb les recomanacions de l’informe, malgrat puntualitzar que en-

a fer teatre, a aprofitar-se
d’aquesta història de Mortadel·lo i Filemó. Nosaltres no
serem partícips d’aquest teatre.” La tinenta d’alcaldia del
PSC, Laia Bonet, va dir a ERC
i Junts que “poden comptar
amb el PSC per demanar una
investigació”. “Però si el que
volen és fer una campanya
d’atac al govern de l’Estat, no
ens hi trobaran”, hi afegia.

cara tenen temps per aplicar-les. El socialista va
aprofitar l’audiència per
carregar contra Ribó, a qui
també va intentar desacreditar el diputat del PP
Pablo Hispan, que va acusar els expresos i exiliats
de perpetrar un “cop d’estat”.
El ponent de l’informe,
Boris Cilevics, els va recrinar les reaccions polítiques “purament passionals” i “poc constructives”. “És la negació política d’un problema i és el pitjor missatge per resoldre’l”, va assenyalar Cilevics, que al juny té previst
presentar un altre informe de seguiment per avaluar si el govern espanyol
ha complert les recomanacions aprovades per la majoria de l’Assemblea del
CoE de fa un any, quan el
president Pedro Sánchez
casualment va anunciar
l’indult als líders independentistes empresonats.
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Memòria dels brigadistes

RECERCA · La Generalitat fa una crida per identificar els brigadistes internacionals morts durant la
Guerra Civil CENS · S’estima que van ser uns 2.000, amb el deute històric de posar-los nom i cognoms
Elena Ferran
MATARÓ

A

118651-1258104L

l’entrada del cementiri
dels Caputxins de Mataró un monument posa
noms i cognoms a una
cinquantena de brigadistes internacionals que hi són enterrats en una fossa. No és habitual
que es reconeguin els voluntaris
antifeixistes procedents de l’estranger que van lluitar al bàndol
republicà durant la Guerra Civil
espanyola i fins avui passa desapercebut el lloc exacte on descansen i on, acabada la guerra,
es va fer retirar la placa en el seu
record. La consellera de Justícia,
Lourdes Ciuró, que ahir visitava
el recinte, es comprometia a retornar-la al seu lloc per recordar
els brigadistes morts a l’hospital
que les Brigades Internacionals
van instal·lar a la ciutat l’any
1938, a l’edifici dels Salesians.
El cementiri mataroní va ser
l’escenari escollit per presentar
el programa Alvah Bessie, que
s’impulsa des de la direcció general de Memòria Democràtica
amb l’objectiu d’investigar la
desaparició de brigadistes internacionals a Catalunya. “Volem
saber on són enterrats, i com es
diuen. Perquè no volem que caigui en l’oblit la memòria de tots
aquells que van lluitar per la
igualtat, la democràcia i la llibertat”, va remarcar la consellera
Ciuró, que estimava en com a
mínim 2.000 els voluntaris internacionals que van desaparèixer i amb els quals existeix “el
deute històric de posar-los noms
i cognoms”. El programa es vol
donar a conèixer als familiars
d’aquests brigadistes perquè es
registrin en el cens de persones

POLÍTICA

El TSJC confirma
que Torra ja no
està inhabilitat
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va
donar per complerta la pena
imposada a l’expresident de la
Generalitat Quim Torra, en data del 3 de gener passat, pel
delicte de desobediència, en
no despenjar una pancarta a
favor dels presos polítics durant el període electoral de la
primavera del 2019. El van
condemnar a un any i mig
d’inhabilitació per a càrrec
públic i a 30.000 euros de
multa, sentència que va ser
confirmada el setembre del
2020 pel Tribunal Suprem.
L’expresident té pendent de
conèixer una altra sentència
per no haver retirat del balcó
de la Generalitat una pancarta
a favor dels presos polítics
com havia ordenat el TSJC el
setembre del 2019. El judici es
va fer el 17 de març i Torra no
s’hi va presentar. ■ REDACCIÓ

POLÍTICA
Dan Bessie, fill del brigadista Alvah Bessie, parlant amb la consellera Ciuró al costat de la fossa comuna ■ EFE

desaparegudes i el programa
d’identificació genètica. Segons
va explicar la consellera de Justícia, de les 6.300 persones inscrites al cens a petició de les famílies per buscar víctimes de la
Guerra Civil i el franquisme fins
avui s’han pogut identificar 80
—————————————————————————————————————————

Dan Bessie, fill d’un
brigadista, va ser el
protagonista de l’acte de
presentació del projecte
—————————————————————————————————————————

persones. El programa no pretén censar els brigadistes internacionals que van actuar a Catalunya, sinó esbrinar els indrets
on van morir o van desaparèixer, per si és possible identificarlos i retornar-los a les famílies

que els reclamin. I per això es
disposa dels registres documentats de les 670 fosses localitzades a Catalunya i els contactes
amb les associacions internacionals de brigadistes.
El protagonista de la jornada
va ser Dan Bessie, el fill del brigadista estatunidenc que dona
nom al programa i que va ser un
combatent al front de l’Ebre. “El
meu pare va entrar pels Pirineus
acompanyat d’un portuguès
contrabandista”, deia orgullós
de poder fer el que havia fet sempre: “Ajudar molt els altres.”
Segons recordava, va ser l’impacte de veure per televisió el
bombardeig de Gernika el que va
fer decidir el seu pare a marxar
al front lluny de casa. “Ell no ens
parlava mai del camp de batalla
però al final de la guerra patia

perquè veia que els voluntaris
cada cop eren més joves i temia
que no poguessin resistir”, explica de les cartes que feia arribar a
la família.
Alvah Bessie era periodista i el
1939, de tornada als Estats
Units, va publicar el llibre Men in
battle, un testimoni del seu pas
per la guerra. Més tard, va ser
guionista cinematogràfic i als
anys 60 va retornar a Catalunya
per rodar una pel·lícula. La visita
li va servir per investigar on havia mort el capità de la seva companyia, el també novaiorquès
Aaron Lopoff, que només sabia
que havia estat ferit de gravetat
a la serra de Pàndols. El programa el vol honorar per l’interès de
comunicar el que succeïa i cercar persones desaparegudes
abans que ningú ho fes. ■

L’exconseller
Sàmper defensa que
cal reforçar la Brimo
L’exconseller d’Interior Miquel
Sàmper va defensar ahir en la
seva intervenció en la comissió d’estudi sobre el model
policial la necessitat de reforçar amb més efectius la brigada mòbil (Brimo) dels Mossos
d’Esquadra. Sàmper, que va
exercir el càrrec durant vuit
mesos fins al 25 de maig del
2021, va assegurar que els
450 agents que té la unitat no
són suficients en moments de
mobilitzacions intenses, com
es va demostrar, al seu parer,
durant les protestes per l’empresonament de Pablo Hasél.
També es va mostrar partidari
d’utilitzar l’aigua a pressió per
contenir les protestes.
■ REDACCIÓ

