MOCIÓ

MOCIÓ DE DENÚNCIA DE L’ESPIONATGE
POLÍTIC I PER DEMANAR ACLARIR ELS
FETS DEL “CATALANGATE”
Recentment hem conegut que líders independentistes, advocats i activistes socials van ser
espiats, a través dels seus telèfons mòbils amb una aplicació anomenada Pegasus. Més
de 65 mòbils van ser interceptats pels espies en contra de l’independentisme, noms com
el de el MHP Carles Puigdemont, el MHP Pere Aragonès, MHP Artur Mas, MHP Quim Torra,
consellers, amics, familars, periodistes, advocats defensors, són alguns dels perfils que
fins a dia d’avui han aparegut en el marc de les investigacions i dels informes.
Aquest programa, que va ser desenvolupat per la companyia israeliana NSO, sols es ven
a governs i cossos de seguretat amb l’objectiu de combatre el crim i el terrorisme. Segons
els dos mitjans de comunicació que van desvetllar la notícia, The Guardian i El País, el
programa va ser instal·lat a través d’una fallada de seguretat de WhatsApp, i permet entre
d’altres qüestions activar el control remot de la càmera i el micròfon, escoltar converses,
llegir missatges, accedir al disc dur, fer captures de pantalla o revisar l’historial de
navegació.
Tot fa apuntar, doncs, que aquesta operació ve dirigida des de l’Estat espanyol, i segons
algunes investigacions podria ser el CNI qui hi hagués al darrera. Un fet, que de demostrarse, seria molt greu, molt preocupant i impropi d’un estat democràtic. Considerem que el
govern espanyol hauria de ser el primer interessat en descobrir qui hi ha al darrere i actuar
amb conseqüència i acabar amb l’espionatge il·legal de rivals polítics.
Aquesta és una mostra més que la causa general contra l’independentisme és ben viva, i
que la persecució constant contra el moviment democràtic independentista està dirigida
des de les clavegueres del règim del 78. Una guerra bruta que ha d’aturar-se, i una
necessària via política que ha de portar l’amnistia de tots els presos i preses polítiques i el
retorn de les persones exiliades polítiques, així com el necessari exercici del dret a
l’autodeterminació per decidir el futur polític com a poble.
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Així mateix, representants al Congrés d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la
CUP, EH Bildu, el PNB, Més País, Compromís, el BNG i Unides Podem han denunciat la
gravetat d’aquests fets, i demanen al govern espanyol que investigui el cas i la creació
d’una comissió d'investigació i per saber com s’ha pagat i amb quins fons.
Per tots aquests motius, el grup de JuntsxAmposta proposem l’aprovació dels següents
acords:
PRIMER. Manifestar el suport a qualsevol víctima de l’espionatge polític amb el programa
Pegasus.
SEGON. Rebutjar l’espionatge com a eina d’ús polític per vigilar rivals polítics i/o càrrecs
institucionals sense ordre judicial.
TERCER. Demanar al govern espanyol que obri immediatament una investigació per
conèixer si s’ha fet la compra del programa Pegasus i quin ús se n’ha fet d’aquest, amb
l’objectiu de conèixer si s’ha fet servir per espiar de forma il·legal rivals polítics, i que es
prenguin les mesures adequades per acabar amb la guerra bruta.
QUART. Demanar la compareixença de la ministra de Defensa i del ministre d’Interior per
donar explicacions sobre els fets.
CINQUÈ. Traslladar aquests acords a les persones afectades, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Ministeri de
Defensa, al Ministeri d’Interior i al Govern espanyol.

Amposta, 17 d’abril de 2022
Manel Masià i Almudever
Portaveu de Junts a Amposta
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