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Bou porta a la
fiscalia la
crema del seu
cotxe

El regidor Josep Bou
(PP) denuncia la
crema del seu cotxe,
que els Mossos
veuen accidental

Els nens
també seran
vacunats del
papil·loma

Com les nenes d’11
a 12 anys, els nens
també seran
vacunats del
papil·loma humà

POLÍTICA L’ESCLAT DEL CATALANGATE

Sánchez puja
al Pegasus

GIR El govern espanyol respon al Catalangate despullant un error de seguretat del
CNI i revelant ara un atac “extern i il·lícit” al telèfon del president i de Robles el 2021
FURT 2,6 gigues robats a Sánchez en ple debat sobre els indults i amb Gali a Espanya
David Portabella
MADRID

De sospitós a víctima i tot
en un pont festiu a Madrid.
A les set del matí i en plena
diada madrilenya del 2 de
maig, La Moncloa va convocar ahir per sorpresa
una roda de premsa a dos
quarts de deu –i ocultantne el motiu– en què el ministre de Presidència, Félix Bolaños, responia a la
crisi del Catalangate amb
un brusc gir de guió de
conseqüències imprevisibles: Pedro Sánchez i Margarita Robles van ser espiats amb Pegasus el maig
i el juny del 2021, així que
el CNI –dirigit ja des del febrer del 2020 per Paz Esteban– no ha estat capaç
de protegir el telèfon mòbil iPhone del president i
de la ministra de Defensa.
En el cas de Sánchez, 2,6
gigues (un colossal volum
de dades que exclou que
siguin només missatges)
li van ser extretes en ple
debat sobre els indults als
presos polítics i amb el líder del Polisario, Brahim
Gali, ingressat d’amagat
en un hospital de La Rioja.
“Són fets contrastats i
d’enorme gravetat que
confirmen que hi ha hagut
intrusions en àmbits
aliens a les institucions estatals i fora de la llei”, va
dir Bolaños tot parlant
d’atacs “externs i il·lícits”,
però sense utilitzar la paraula estrangers.
El matís entre extern i
estranger és clau: la primera paraula pot incloure
homes de les clavegueres

Les frases

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

“Són fets contrastats i
d’enorme gravetat que
confirmen que hi ha
hagut intrusions en
àmbits aliens a les
institucions estatals i
fora de la llei”

“Són atacs il·lícits i
externs. No hi ha
prova d’intrusions a
partir del maig i el
juny del 2021”

“Tota la solidaritat
amb les persones
espiades i el president.
És vital investigar fins
al final i esclarir aviat
responsabilitats”

“La informació revela
un greu error de
seguretat inadmissible
en democràcia i ha de
comportar assumpció
de responsabilitats”

Yolanda Díaz

Ione Belarra

“Si va ser el govern
és dolent. Si no, pitjor.
Si no neteges les teves
clavegueres, s’omplen
de rates; no et queixis
si et mosseguen”

“Per què no actua
amb determinació si
els independentistes
són espiats? Com pot
ser espionatge extern
si el CNI té Pegasus?”

Gabriel Rufián

Míriam Nogueras

“Robles i Marlaska no
han de seguir en el
càrrec si no han pogut
protegir el telèfon del
president, tot i que ara
es declarin víctimes”

“Que l’espionatge
es conegui en ple
debat amb els
independentistes és
una casualitat política
no menor”

Pablo Iglesias

Alberto Núñez Feijóo

de l’Estat –teòricament
alienes al funcionament
de les institucions– i, en
canvi, la segona paraula
podria assenyalar un estat
veí. La política fronterera
amb el Marroc, a més, és
matèria del titular d’Interior, Fernando GrandeMarlaska, i no de Robles.
Amb la portaveu Isabel
Rodríguez com a mera in-

troductora del ministre,
Bolaños –i no cap dels dos
espiats en primera persona– era qui assumia la veu
del govern i informava
dels 2,6 gigues robats a
Sánchez i dels 130 megues robats a Robles, però
sense aportar ni el què ni
el qui (l’autor de l’espionatge). El més rocambolesc de tot és que és el Cen-

VICEPRESIDENTA SEGONA

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

EXLÍDER DE PODEM

Félix Bolaños

MINISTRE DE PRESIDÈNCIA

MINISTRA DE DRETS SOCIALS

PORTAVEU DE JUNTS AL CONGRÉS

PRESIDENT DEL PP

tre Criptològic del CNI el
que certifica aquest buidatge dels telèfons –i ho fa
un diumenge 1 de maig sobre uns fets de fa un any– i
al preu d’admetre l’error
més greu de la seva història –juntament amb el de
no haver detectat ni una
sola urna l’1-O del 2017 a
Catalunya– en un moment en què el centre d’espionatge és assenyalat per
l’independentisme com a
sospitós del Catalangate.
Tercera versió dels fets
Després d’una primera
versió oficial de negació
–“a Espanya no s’espia si
no és a l’empara de la
llei” (Isabel Rodríguez, 19
d’abril)– i d’una segona
d’insinuació oberta –“què
ha de fer un estat quan algú vulnera la Constitució
i declara la independència?” (Robles, 27 d’abril)–,
Bolaños inaugurava ahir
una tercera etapa amb un
port judicial i en la qual la
víctima és el govern. “Tota
la meva solidaritat amb les
persones espiades i el president. És vital que la investigació vagi fins al final
i s’esclareixin responsabilitats de manera àgil i efectiva”, advertia Yolanda
Díaz, vicepresidenta segona. Díaz, però, prefereix
mirar endins: “És obligació del govern garantir la
seguretat. La ciutadania
mereix respostes.” Per la
ministra de Drets Socials i
líder de Podem, Ione Belarra, “la informació és
gravíssima i revela un greu
error de seguretat inadmissible en democràcia i

ha de comportar l’assumpció de responsabilitats immediatament.”
Denúncia immediata
En contraposició amb la
passivitat quan els espiats
eren independentistes ca—————————————————————————————————

La primera versió
era negar-ho; més
tard, admetre-ho,
i ara, ser víctimes
—————————————————————————————————

talans i bascos, l’advocacia
de l’Estat va formalitzar
ahir una denúncia a l’Audiència per la infecció dels

dos mòbils i el titular del
jutjat d’instrucció número
4 i en funcions de guàrdia,
José Luis Calama, la va remetre al jutjat central per
al seu repartiment al torn
que correspongui.
“Mòbils impenetrables”
L’exlíder de Podem Pablo
Iglesias relatava a RAC1 el
comportament que han de
tenir el president i els ministres –com ell quan va
ser vicepresident del gener del 2020 al març del
2021– amb l’iPhone que
reben. “Se suposa que són
mòbils impenetrables; dir
això ara és irònic, però se
suposa que són molt espe-
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L’espionatge
quedarà impune
Xavier Miró

L’independentisme era a l’Estat focus de l’espionatge
a través de Pegasus. Si desenes de dirigents i càrrecs
públics independentistes –i, per tant, els seus contactes– espiats a través dels seus mòbils personals no
eren prou evidència, la ministra de Defensa, Margarita
Robles, ho va ben justificar al Congrés. Si és cert que
també el president del govern espanyol, Pedro Sán-

chez, i la mateixa ministra han estat espiats sense que
això sigui una cínica cortina de fum, ens trobarem davant d’una nova evidència que a Espanya hi ha un Estat profund. Ha actuat des de la Transició, també amb
delictes de sang. Quan es desvela una acció de l’Estat
profund hi pot haver dimissions, destitucions i víctimes electorals. Però l’Estat profund continua impune.

El ministre Bolaños
(Presidència) i la
portaveu, Isabel
Rodríguez, ahir en
una roda de premsa
no prevista a
l’agenda i convocada
per sorpresa dues
hores abans tot
ocultant-ne el motiu
■ SERGIO PÉREZ / EFE

cials, i quan deixes el govern tens l’obligació d’entregar el terminal perquè
té instal·lats uns softwares de seguretat que impedirien qualsevol tipus d’accés extern i té un sistema
intracomunicació del govern que és especial. Se
suposa que no es podrien
hackejar”, relatava.
Paz Esteban, a la diana
Si bé Díaz i Belarra van ser
més prudents, Iglesias sí
que assenyala que el cas ha
de portar l’adeu de Robles i
de Marlaska: “No poden seguir en el càrrec si no han
pogut protegir el telèfon
del president.” Per si algú

té la temptació de pensar
més en el Marroc que en
autors espanyols, Iglesias
recorda que Bolaños es va
referir al fet de no haver-hi
autorització judicial –i un
país veí, òbviament, no exigiria autorització al Tribunal Suprem– i va repetir
dues vegades que Espanya
és una “democràcia plena”. Qui és a la diana és Paz
Esteban, directora interina del CNI des del juliol del
2019 i de ple dret des del febrer del 2020, i que va arribar al Cesid el 1983, quan
el dirigia Manglano. Esteban, de 64 anys, no té el
perfil públic de Félix Sanz
Roldán, cap dels espies

amb qui ella era secretària
general del CNI del 2017 al
2020. Qui demà va al Congrés és Robles.
Malfiança pel moment
Airejar l’informe del Centre Criptològic just ara sobre fets de fa un any –i més
després d’ignorar CitizenLab i The New Yorker–
sembra malfiança al Congrés, on deu partits –de
Podem al PNB passant per
ERC, Junts, el PDeCAT i la
CUP– promouen una comissió d’investigació. Per
Gabriel Rufián (ERC), si el
govern espia és “dolent”, i
si no és el govern és “pitjor”. “Si no neteges les te-

ves clavegueres, s’omplen
de rates. I les rates s’ho
mengen tot. Després no et
queixis si et mosseguen”,
etziba Rufián a Sánchez.
A Junts, Míriam Nogueras
adreça una bateria de preguntes al govern. “Per què
no actua el govern amb la
mateixa determinació si
els independentistes són
els espiats? Com pot ser
un espionatge extern si és
el CNI el que ha comprat
Pegasus?”, alerta Nogueras. Pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “que l’espionatge es conegui en ple
debat amb els independentistes és una casualitat
política no menor”. ■

Més greu que el cas Cesid del 1995

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

El gir de guió introduït ahir
per La Moncloa catapulta el
Catalangate a una dimensió
desconeguda i obre un cas
més greu que el de les escoltes il·legals del Cesid el 1995.
Fins ahir, el cas més sonat
que va fer tremolar l’Estat era
el de les escoltes il·legals i
les cintes i els documents no
custodiats sobre l’espionatge
a polítics i empresaris sota
la direcció del general Emilio
Alonso Manglano, amb Narcís Serra de vicepresident i
amb Julián García Vargas
com a ministre de Defensa.

El cas durant l’últim govern de Felipe González va
acabar amb tres dimissions
del més alt nivell: del vicepresident Serra, del ministre
García Vargas i del mateix
Manglano, que posava fi a 14
anys com a cap dels espies
(1983-1995). Roca Editorial
va publicar els quaderns de
Manglano el 2021 (El jefe de
los espías). El terrabastall que
va causar aquell espionatge
analògic del Cesid és un mirall del que pot passar amb la
versió digital contemporània
de Pegasus i amb el CNI.
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Govern i partits veuen com a
única responsable La Moncloa
a Plaja manté el focus en el CNI i l’executiu espanyol “per acció o per omissió” a Junqueras posa

en dubte la credibilitat de l’espionatge a Sánchez, i Puigdemont adverteix de “moviments tàctics”
Òscar Palau / Emili Bella
BARCELONA

El govern i els partits que li
donen suport no van moure’s ahir ni un pam de l’exigència que s’obrin investigacions profundes i s’assumeixin responsabilitats
pel Catalangate malgrat
que el govern espanyol denunciés per sorpresa que
també ha estat víctima
d’espionatge, i van coincidir a assenyalar la mateixa
Moncloa com a “única responsable” de tots els casos, sigui “per acció o per
omissió”. “Tot assenyala el
govern espanyol i els seus
serveis d’intel·ligència, i el
punt d’inici és la repressió
desfermada contra l’independentisme”, constatava en una compareixença
extraordinària arran de
les noves revelacions la
portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, que ho qualificava tot plegat de “despropòsit” i reflexionava que si
a La Moncloa no n’estaven
al cas és fins i tot més greu,
perquè vol dir que “no controlen ni el seu propi estat”. “Aquest «todo por la
patria» està fent trontollar perillosament el sistema democràtic”, hi afegia.
Plaja, que s’hi referia
com “el cas d’espionatge
més gran d’Europa”, es
mostrava sorpresa també
perquè hi veu una doble
vara de mesurar els fets,
després que el ministre de
Presidència, Félix Bolaños, extragués “conclusions categòriques” ahir i
donés per fet que l’espionatge a Pedro Sánchez i a
la ministra Margarita Robles, que ja han dut als tribunals, ve d’agents externs. “Sembla que la gravetat dels fets avui és diferent que la setmana passada, quan teníem 65 casos
confirmats”, lamentava.
En una línia similar, el
president d’ERC, Oriol
Junqueras, recordava en
una roda de premsa extraordinària que tots els interrogants arran de l’esclat del Catalangate continuen sent vàlids ara, com

va retreure. El dirigent
exiliat va lamentar que
La Moncloa hagi esperat
que hi hagués una infecció
amb Pegasus als mòbils
del president espanyol i de
la ministra de Defensa per
considerar que és un assumpte d’extrema gravetat i per investigar-ho:
“Quan ho denunciàvem
els catalans no mereixíem
tanta consideració.”
Després de l’executiva
de Junts, el portaveu del
partit, Josep Rius, només
observava dues opcions:
“O hi ha incompetència o
hi ha complicitat.” Rius recordava que l’eventualitat
que Sánchez sigui víctima
no l’eximeix de donar explicacions i assumir responsabilitats. Pel també
vicepresident de la formació, una manera de veure
si els socialistes es creuen

Les frases

—————————————————————————————————

“La urgència i les
presses que no han
tingut en dues
setmanes sorgeixen
avui. És intolerable”
Patrícia Plaja

PORTAVEU DEL GOVERN
—————————————————————————————————

“Els girs en el relat que
permanentment
construeixen per evitar
responsabilitats, quina
credibilitat tenen?”
El president d’ERC, Oriol Junqueras, va comparèixer ahir en la roda de premsa setmanal després de l’executiva del partit ■ EFE

Oriol Junqueras
PRESIDENT D’ERC

—————————————————————————————————

ho és l’exigència d’una comissió d’investigació i de
l’assumpció de responsabilitats polítiques, que advertia que “hauran de ser
més grans com més temps
passi”. En qualsevol cas,
igual que Plaja, recordava
que el govern espanyol i els
seus aparells d’estat són
els únics responsables
d’ordenar, permetre i controlar qualsevol espionatge que hi hagi pogut haver,
que no té dubtes que ve del
CNI i que creu que pot arribar a una xifra “sis o set vegades” superior als 65 que
hi ha confirmats. Junqueras recordava que ja s’havia alertat molts cops que
la persecució a l’independentisme “aniria seguida”
de la persecució a molts altres sectors, i convidava el
PSOE, que en el passat s’hi
havia compromès, a “netejar” les clavegueres “ara
que en té l’oportunitat”.
El republicà, això sí, posava en dubte la “versemblança” de la denúncia de
Bolaños, i no descartava
que vulguin “diluir” així
les seves responsabilitats

La Generalitat insta a reunir-se amb Sánchez

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

El govern veu cada dia més
necessari que tingui lloc una
reunió entre Sánchez i Aragonès, reclamada des de fa
dues setmanes pel president
català, “no pel que ha passat
avui [ahir], sinó perquè passen els dies i, com més dies
passen, més urgent i més
greu es confirma que és el

cas”. Segons la portaveu, Patrícia Plaja, “podran demorar
la reunió, però no podran esquivar-la”. En tot cas, les jornades del Cercle d’Economia
que se celebraran aquesta
setmana a Barcelona i a les
quals assistiran els dos presidents, en dies diferents, “no
són el lloc per a aquesta tro-

bada”. Aragonès va advertir
que quan l’espionatge massiu és contra les institucions
catalanes i l’independentisme, “silenci i excuses”, mentre que quan és contra el govern espanyol “tot són presses”. El president va insistir a
Twitter a reclamar l’assumpció de responsabilitats.

en el Catalangate, tot i que
en realitat només aconsegueixen crear noves incerteses i ampliar aquestes
responsabilitats. “No sabem fins a quin punt el
govern espanyol intenta
construir una cortina de
fum o és víctima de l’espionatge que ell mateix ha
permès contra l’independentisme. Nosaltres no tenim les seves fonts reservades; ells, sí”, etzibava,
convidant-los a investigar.
Junqueras
criticava
que la fiscalia no hagi actuat fins ara, i alhora descartava dur el Catalangate
a l’Audiencia Nacional

com ha fet La Moncloa
amb les seves escoltes, per
la desconfiança en una
“resolució ràpida i efectiva”. El republicà, a més, insistia en el discurs que la
confiança està “molt malmesa” amb el govern espanyol per la seva inacció, fet
que “posa molt difícils” les
condicions per a la taula
de negociació. Igualment,
avisava, que ERC li continuï donant suport al Congrés dependrà “en enorme
mesura” del que faci per
tal de restaurar el dany.
Tan explícita com Junqueras, la presidenta del
Parlament, Laura Borràs,

va ser una de les veus que
més van qüestionar la veracitat de l’anunci del ministre Bolaños. “És una
maniobra per passar de
botxins a víctimes? Bye,
Catalangate? No cola”,
sentenciava a Twitter.
El president Carles
Puigdemont va advertir
de “moviments tàctics”
per confondre i ho va comparar amb un tret al peu.
“La meva solidaritat amb
ells [Sánchez i Robles],
com a víctimes, i la meva
màxima exigència cap a
ells, com a responsables de
no haver fet res fins a l’esclat del Catalangate”, els

“Algú que es dispara
un tret al peu amb la
seva pròpia pistola és
una víctima, però també
n’és el responsable”
Carles Puigdemont
PRESIDENT A L’EXILI

la gravetat de l’espionatge
serà la seva posició en la
junta de portaveus al Congrés que se celebrarà avui,
que ha de votar la creació
d’una comissió d’investigació: “Es veurà si el PSOE
està disposat a arribar fins
al final o estem davant
d’una cortina de fum.”
Rius va observar que el govern espanyol ha passat de
negar l’espionatge a l’independentisme a presentarse com a víctima d’aquest
espionatge i va instar Sánchez a obrir les clavegueres de l’Estat i “desinfectar-les”, aquell verb que va
utilitzar Josep Borrell però per referir-se a l’independentisme. “Espanya
no serà una democràcia
plena fins que no desinfecti les clavegueres de l’Estat”, va advertir. ■
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El PSC segueix
rebutjant una
comissió

a Consideren que s’ha d’aclarir davant la justícia a Els

comuns veuen una “conspiració contra la democràcia”
Redacció
BARCELONA

Pel PSC, les informacions
fetes públiques ahir sobre
l’espionatge a Pedro Sánchez i Margarita Robles
són “igual de greus” que el
que se sap sobre les escoltes a representants del
món independentista. I
per això consideren que
cal arribar “fins al final
amb la investigació”. Però,
segons va avançar ahir la
vice primera secretària
d’organització del PSC,
Lluïsa Moret, els socialistes catalans segueixen re-

140597-1257859Q

La frase

—————————————————————————————————

“Aquesta situació no
ha de fer aturar el
diàleg; qui ho faci,
creiem que
s’equivoca”
Lluïsa Moret

VICE PRIMERA SECRETÀRIA DEL PSC

butjant la comissió d’investigació al Congrés. Moret creu que tots els casos
d’espionatge són igual de
greus i s’han d’aclarir davant la justícia i a través de
les mesures anunciades

pel govern espanyol en relació amb el cas català, entre les quals figuren l’obertura d’un “control intern”
del CNI i la constitució de
la comissió de secrets oficials del Congrés. D’altra
banda, els socialistes reclamen que aquesta situació no faci “aturar” el diàleg: “Qui ho faci, creiem
que s’equivoca.”
En guerra, segons ECP
Per la seva part, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, considera, sobre les noves indagacions respecte a l’espio-

La vice primera secretària d’organització del PSC, Lluïsa Moret, ahir, en roda de premsa ■ ACN

natge polític, que “l’estat
profund s’ha emancipat
de la llei i està en guerra
bruta contra la democràcia”. Mena va alertar ahir
que en els propers dies podrien saber-se més noms
d’afectats. Segons el representant dels comuns,
si es confirmen les informacions,
s’evidenciarà

que és un assumpte “d’extrema gravetat” i que hi ha
“una conspiració contra la
democràcia”. En aquesta
situació, va subratllar, “solament hi ha dues opcions:
o s’està al costat dels demòcrates o dels conspiradors”. I va advertir: “Qui
justifiqui l’espionatge polític se situa al costat dels

conspiradors.” El portaveu
dels comuns va demanar
un front “no solament de
les forces de la majoria de
la investidura, sinó també
de tots els partits demòcrates”, per combatre l’espionatge, perquè “qui ho engega ho fa contra els avenços democràtics al nostre
país”. ■
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Òmnium i la CUP fan efectives
les querelles per espionatge

a En fan responsable directa l’empresa NSO, apunten al CNI i volen que s’investigui la Policía
Nacional i la Guàrdia Civil a Proposen una ordre europea a Luxemburg sobre els comptes d’NSO
Redacció
BARCELONA

El jutjat número 32 de
Barcelona ja té les noves
querelles per espionatge
sobre la taula i, tal com es
va anunciar a final de la
setmana passada, a més
de fer-ne responsable
l’empresa israeliana NSO,
també s’apunta cap al CNI
i es demana que s’investiguin agències governamentals com el cos de la
Policía Nacional i la Guàrdia Civil. Els querellants,
Òmnium i la CUP.
D’una banda, els diputats de la CUP Albert Botran i Carles Riera i l’exparlamentari David Fernàndez, i de l’altra, l’exvicepresident d’Òmnium
Marcel Mauri, la responsable de l’àrea d’internacional Elena Jiménez i Txell
Bonet, periodista i companya de l’expresident Jordi
Cuixart, van ser ahir els
primers a presentar sengles querelles pels nous casos d’espionatge, que se
sumen a la causa ja oberta
de l’expresident Roger
Torrent i el diputat Ernest
Maragall, tots dos també
al jutjat número 32 de Barcelona. L’advocat Benet
Salellas signa les querelles
d’aquests dos grups, que
apunten directament a
l’empresa israeliana NSO,
que comercialitza des del
2016 el programa Pegasus, que va infectar els mòbils dels afectats.
Les querelles assenyalen que NSO podria ser cooperadora necessària o coautora de l’espionatge, però apunten com a principal responsable el CNI,
atès que, segons els querellants, és descartable que
un programa amb un “cost
elevadíssim de desenes de
milers d’euros per cada infiltració respongui a les
vel·leïtats d’un subjecte
qualsevol”. Tal com van assenyalar els advocats,
molts dels que adquireixen aquest sistema d’espionatge ho fan emparats
per la protecció que ofereix un estat.
El fet que els espiats si-

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, explica que Òmnium ha presentat una querella per espionatge ■ EFE

L’espionatge a Sánchez i Robles, una “cortina de fum”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El diputat de la CUP al Congrés, Albert Botran, va qualificar ahir de “cortina de fum” la
notícia que el president del
govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa,
Margarita Robles, també fossin espiats amb el programa
Pegasus. Botran es preguntava si aquesta cortina de fum
pretén convertir botxins en
víctimes o desviar l’atenció
cap a l’estranger. “O bé el mateix CNI espiant per la unitat

d’Espanya?”, es pregunta el
diputat. En qualsevol cas, diu
a la piulada, “cal una comissió d’investigació urgent per
esclarir tots els fets”.
El diputat al Parlament
Xavier Pellicer refermava poc
després les demandes de Botran i s’afegia a la petició
d’una comissió d’investigació, “necessària i imprescindible”. “Cal que s’esclareixin
els fets, que es depurin responsabilitats i que hi hagi ga-

Les frases

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

“Convertir botxins en
víctimes? Desviar
l’atenció? El CNI espia
per la unitat
d’Espanya?”

“És dubtós i
oportunista l’anunci
de Robles després de
justificar al Congrés
l’espionatge”

Albert Botran

Xavier Pellicer

guin “persones rellevants
del moviment independentista” fa pensar com a
tesi més plausible, segons
el contingut de les querelles, que qui va comprar i
va utilitzar Pegasus és “un
actor amb interès a disposar d’informació de perso-

nes relacionades” amb
aquest lideratge polític.
“Això apunta, en primer
lloc, cap a les agències d’informació espanyoles: CNI,
Policía Nacional i Guàrdia
Civil, perquè és l’Estat espanyol el primer interessat a combatre aquest mo-

DIPUTAT DE LA CUP CONGRÉS

DIPUTAT DE LA CUP

ranties de no repetició”, afirmava Pellicer. El diputat insistia que “hi ha una persecució
per part de tots els mitjans de
l’Estat contra l’independentisme”, per la qual cosa considerava “dubtós i oportunista”
l’anunci de Robles que ha estat espiada una setmana després de “justificar” al Congrés l’espionatge a líders independentistes. La CUP conclou que hi ha “un interès polític clar”.

viment polític”, afegeixen
els querellants.
Amb tot, les querelles
no demanen la imputació
dels responsables de les
agències governamentals
espanyoles, però sí que
sol·liciten que s’iniciï la investigació demanant informes al CNI i als cossos i
forces de seguretat estatals. En concret, demanen
al jutge que pregunti a la
Guàrdia Civil i a la Policía
Nacional si els consta que
alguna de les seves unitats
hagi “adquirit o utilitzat
directament o a través de
tercers l’esmentat spyware Pegasus”, o correus
electrònics que aquests

cossos policials i el CNI hagin pogut intercanviar
amb NSO. També demana
que la direcció del CNI informi si ha comprat Pegasus i que la Intervenció General de l’Estat i el Ministeri de Defensa aclareixin
si s’ha abonat alguna
quantitat a NSO.
Una altra de les diligències sol·licitades és que es
remeti una ordre europea
d’investigació a les autoritats de Luxemburg sobre
els comptes vinculats a
NSO amb la finalitat de reclamar
posteriorment
tots els seus moviments
bancaris entre el 2016 i el
2022 i identificar “possibles pagadors espanyols
del programa Pegasus”.
El jutge que investiga
l’espionatge a Maragall i
Torrent en el jutjat número 32 haurà de decidir ara
si també investiga les querelles presentades per
Òmnium i la CUP i si les incorpora a la causa que té
oberta des del 2020. També es preveu que l’advocat
d’ERC ampliï la causa de
Torrent i Maragall amb
més querelles d’altres dirigents republicans que recentment han estat afegits a la llista d’espiats pel
sistema Pegasus. ■

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

Abusos
sexuals en
l’Església

A

l Parlament hi haurà
una comissió d’investigació sobre els abusos sexuals de l’Església catòlica. “Posar llum a la foscor.” El PSC i Junts donen
suport a la iniciativa després d’introduir-hi una esmena per ampliar la investigació més enllà dels àmbits
de l’Església. Investigar al
Parlament els abusos sexuals és sobre el paper una
bona iniciativa, mentre que
a la practica s’intueix que no
servirà de res. Les conclusions que adopti la comissió
no vinculen jurídicament.
No es tracta d’una investigació com les de l’àmbit policial o judicial. La posició de
cada grup parlamentari
s’adapta segons els criteris
polítics. Malgrat tot, i fins
que decaigui la legislatura,
hi haurà una veritable processó de persones en la comissió que hauran de parlar
sobre teoria actual i records
del passat. L’afer és preocupant malgrat que tot plegat
pot esdevenir un divertiment sense contingut que
serveixi per portar noms i
cognoms al jutjat. El Parlament serà pioner a l’Estat,
però cal dir que té pocs mitjans per a la investigació.
Per posar un exemple, als
Estats Units cada diputat
que investiga té un equip de
vint persones i només una
norma. Quan un testimoni
menteix davant la comissió
és empresonat immediatament. En l’històric de les comissions d’investigació del
Parlament s’ha mentit a tort
i a dret i mai ha passat res.
Un exemple: Rodrigo Rato
va intentar blanquejar davant ses senyories els afers
bancaris i més tard en el judici va ser empresonat. Veurem com és jutjat l’afer Pujol a la comissió d’investigació del Parlament. Tot i que
s’ha de poder demostrar,
queda fora de dubte que hi
ha hagut capellans i monges que han abusat. Un fet
que no vol dir que s’hagi de
jutjar tot el clergat sota un
mateix patró. Per exemple,
un bon record han deixat
aquells membres eclesiàstics que van fer un pas endavant en temps de penúries en favor de la democràcia i de l’ús del català.
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Bou denuncia a
la Fiscalia la
crema del cotxe

aMossos manté que “tot apunta” a un
foc accidentaa El regidor del PP diu

que el vehicle havia passat una revisió
j. Panyella
BARCE

El cas del cotxe cremat del
regidor Josep Bou, president del grup del Partit Popular, ja s’ha judicialitzat.
Un portaveu del regidor va
explicar ahir aquest diari
que al matí Bou va posar
els fets en coneixement de
la Fiscalia i que a la tarda
tenia previst anar als Mosos d’Esquadra.
Bou ha donat aquest
pas tot i que els Mossos ja
van informar diumenge
que l’incendi que va ccermar el motor i part de la
carrosseria del vehicle del
regdior no es va originar
en cap acte criminal. Va
ser el mateix Bou que dissabte va fer conèixer el sinistre donant a entendre
que era un acte provocat
per algú que vol condicionar la seva acció política.
“Ningú em detindrà en el
compliment del meu deure i el treball”, deia Bou a
Twitter.
El regidor també deia
que “esperaré l’atestat policial”, però un cop rebut
aquest no ha quedat conformat. “Tot apunta que
és accidental”, repetia

La frase

—————————————————————————————————

“Un càrrec públic no
hauria de generar
falses alarmes,
ni difondre
’fakenews’”
Josep Bou

REGIDOR DEL PP A BARCELONA

ahir una portaveu dels
Mossos en la mateixa línia
del que ja es deia diumenge, però Bou no hi està
conforme i insisteix en la
idea d’acte criminal. Per
defensar aquesta teoria, el
regidor va fer saber ahir
que el seu vehicle de marca Mercedes havia passat
fa poc una revisió rutinària al taller sense trobar-hi
cap problema.
El foc en el motor del vehicle es va declarar dissabte al matí al carre de Ceuta, al barri d’Hora, i al costat d’una escola on en
aquell moment no hi havia
ningú perquè era festiu.
Bou anava acompanyat
d’una altra persona i es diriga a un acte del partit. El
regidor Bou no fa servir escorta, i aquell dia tampoc
en portava. ■

Crítiques, burles, rebuig

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

L’anunci de Bou fent passar
per un fet de caràcter delictiu
un accident mecànic ha generat aquest cap de setmana,
i ahir encara, un allau de reaccions. El regidor ha rebut
moltes crítiques per haver
tergiversat els fets. Les xarxes s’han tornat en contra seva posant-lo com exemple de
les mentides que, tantes vegades, s’han construït des de
l’espanyolisme per atacar els
seus adversaris polítics.
Les crítiques també s’han
deixat sentir en el terreny polític, i una de les més contun-

dents ha estat l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau. “Un
càrrec públic no hauria de generar falses alarmes, ni difondre ’fakenews’, i especialment
en el cas d’un regidor de Barcelona no hauria d’atacar de
forma tan irresponsable la reputació de la ciutat amb insinuacions” va dir l’alcaldessa.
Bou es defensa dels atacs
dient que havia rebut amenaces dient que vigilés sota el
seu cotxe i que en alguna
ocasió ja havia patit el trencament dels vidres i la punxada
dalguna roda.
119001-1258162Q

Estat en que va quedar el vehicle del regidor Bou, dissabte al matí al carrer de Ceut ■ EPA

