
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓ PER ACLARIR ELS FETS DE L’ESPIONATGE CONTRA EL MOVIMENT INDEPENDENTISTA 
CATALÀ.  
 
Recentment s’ha conegut que el moviment independentista ha sigut víctima del cas 
d’espionatge il·legal més massiu de la història. La investigació l’ha destapat el mitjà nordamericà 
‘The New Yorker’ a través d’un informe de Citizen Lab, un laboratori canadenc que estudia els 
controls d'informació que afecten la seguretat d'Internet i que amenacen els drets humans. 
 
Aquest informe constata que almenys 65 persones vinculades a l’independentisme han patit 
infeccions amb el programa espia conegut com a Pegasus, un programa de vigilància que només 
poden adquirir els Estats. La majoria de les víctimes són membres de les principals 
organitzacions civils i polítiques de Catalunya, però els atacs s’amplien també als seus entorns -
familiars, amics, advocats, periodistes, etc. Fa prop de dos anys ja va transcendir l’ús d’aquest 
programari en el cas de l'aleshores president del Parlament i actual conseller d’Empresa i Treball, 
Roger Torrent, i del president del grup municipal de Barcelona, Ernest Maragall.  
 
Aquest espionatge il·legal s’emmarca dins el context de repressió contra el moviment 
independentista que ja des d’abans i , sobretot, després del referèndum d’autodeterminació de 
Catalunya l’1 d’octubre de 2017, han perpetrat els poders de l’Estat espanyol, principalment el 
Govern i el Poder Judicial amb el tancament de webs, violència policial, detencions arbitràries, 
presos polítics, exiliats i centenars de perseguits judicialment per haver donat suport al 
referèndum i al procés d’independència. Una repressió que no va parar malgrat les decisions del 
Grup de Treball de Detencions Arbitràries de la ONU, que va demanar l’alliberament dels presos 
polítics, o de la resolució aprovada per l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, 
coneguda com a informe Cilevics, que demanava la fi de la repressió i retirar euroordres contra 
els exiliats. Davant d’aquesta pressió internacional, i fruit del suport electoral sostingut de les 
forces independentistes, que s'ha traduït en una major representativitat i força política 
parlamentària, l govern espanyol va veure’s obligat a indultar els presos polítics el juny del 2021, 
però la repressió ha continuat a Catalunya. 
 
A part de ser un delicte, aquesta forma d’espionatge vulnera drets fonamentals bàsics com el 
dret a la privacitat, a la llibertat d’expressió i de reunió, i al dret a la igualtat en la participació 
política. S’ha espiat a gent, per les seves idees. Cal destacar que aquest programari només el 
poden adquirir els Estats. I senyalar que tal com apunta el mateix informe, l’Estat espanyol, un 
estat membre de la UE, és, presumptament, al darrera d’aquests fets intolerables que 
constitueixen una violació de drets fonamentals. Com també diu l’informe tots els “objectius” 
tenien “un interès evident” per al govern espanyol i que l’enviament d”esquers” en forma de 
missatges per poder accedir als dispositius coincideixen amb “esdeveniments d’interès”. A més, 
apunten al fet que el CNI espanyol ha estat client d’NSO. 
 



 

Aquests fets intolerables constitueixen un precedent molt greu per la democràcia a Europa i, 
per aquest motiu, no poden quedar impunes. A més a més, l’ús d’aquesta eina per perseguir el 
moviment català d’autodeterminació s’ha fet servir més enllà de les fronteres d’Espanya: a 
Bèlgica, Suïssa, Alemanya i França.  
 
El passat 19 d’abril es va constituir una Comissió d’Investigació al Parlament Europeu sobre l’ús 
de Pegasus i d’altres programaris espia als estats membres de la UE on també s’abordarà aquest 
cas. Això situa a l’estat espanyol al costat d’Hongria i Polònia, estats ja sota un gran escrutini per 
les mancances democràtiques i la violació continuada de drets fonamentals que exerceixen. 
 
Al Congrés dels Diputats, diferents grups polítics van sol·licitar la creació d’una comissió 
d’investigació pública i van realitzar diverses preguntes al govern que, o bé no han obtingut 
resposta o ha estat clarament insuficient. Les declaracions de la Ministra de Defensa, Margarita 
Robles, reconeixent i justificant l'espionatge massiu a dissidents polítics, advocats i societat civil 
són impròpies d'una democràcia plena i compromesa amb els drets humans. Així mateix, el 
cessament de la directora del CNI no resol la crisi, atès que el govern espanyol no ha explicat els 
motius d'aquest canvi ni qui assumeix la responsabilitat de les més de les 65 persones espiades.  
 
Per tots aquests motius, els grups municipals d’Esquerra Republicana-JxP i Junts per Premià de 
Mar- PDcAT de l’Ajuntament de Premià de Mar proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Denunciar, un cop més, la persecució política i judicial cap al moviment 
independentista català i especialment, l’espionatge polític de l’Estat espanyol amb Pegasus 
contra més de 65 persones per les seves idees.  
 
SEGON.- Reclamar al govern espanyol que s'assumeixin responsabilitats polítiques, atès que fins 
ara no s'han donat explicacions sobre qui va ser el responsable d'ordenar l'espionatge ni sobre 
els greus fets descoberts.   
 
TERCER.- Exigir al govern espanyol que creï una comissió d'investigació que permeti aclarir els 
fets de forma pública i transparent, i que desclassifiqui la informació sobre a qui s'ha espiat i per 
què. 
 
QUART.- Exigir al govern espanyol que concreti com garanteix que no es repetiran nous episodis 
d'espionatge polític il·legal, que implica la vulneració de drets fonamentals, i que, en definitiva, 
és una expressió més de la repressió política que pateix el moviment independentista. 
 
CINQUÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat que vetlli per a la preservació dels drets i 
llibertats civils, polítics i ideològics de la ciutadania, i de les persones a les quals se li han vulnerat, 
i iniciï les actuacions legals pertinents per esclarir els motius de les intervencions il·legals de les 
comunicacions electròniques a líders polítics, activistes, professionals i membres de la societat 
civil.  
 
SISÈ.- Instar el Govern de l’Estat espanyol a modificar la Llei franquista 9/1968, de 5 d’abril, sobre 
Secrets Oficials per tal que aquesta sigui democràtica i reguli el control extern i independent de 
les actuacions del Centre Nacional d’Intel·ligència. 
 
SETÈ.- Traslladar aquests acords als partits polítics i entitats afectades així com al govern 
espanyol i als grups parlamentaris amb representació al Congrés dels diputats i al Parlament 
Europeu. 
 


