
 

 

 

Moció d’Esquerra Republicana, la Crida per Sabadell i Junts per Sabadell al Ple de Sabadell sobre el 

cas de ciberespionatge massiu Catalangate. 

El mitjà nord-americà The New Yorker ha publicat recentment una investigació elaborada per Citizen 

Lab, el laboratori canadenc que estudia els controls d’informació que afecten la seguretat d’Internet i 

que amenacen els drets humans. 

En aquest informe es recull que almenys 65 persones vinculades a l’independentisme català han patit 

infeccions amb el programa espia conegut com a Pegasus, un programari que només és venut a 

estaments governamentals, és a dir, a estats. Fa dos anys el mateix centre de recerca va donar a 

conèixer la situació d’espionatge a diferents dirigents polítics catalans, entre ells el President del 

Parlament, Roger Torrent, fet que ja va comportar iniciar una querella i emprendre mesures legals des 

del propi Parlament. Ara, aquesta situació ha demostrat ser un cas a gran escala, un escàndol majúscul 

que ataca la democràcia mateixa. Els últims quatre presidents de la Generalitat de Catalunya, entre 

ells el President actual, Pere Aragonès, han estat espiats a través del conegut com a #CatalanGate, un 

cas que afecta també a membres del Parlament i de diferents grups polítics com són la Presidenta del 

Parlament de Catalunya Laura Borràs, diputats com Josep Maria Jové, Meritxell Serret, Albert Batet, 

Josep Rius, Elsa Artadi i Carles Riera al Parlament, com Albert Botran, Ferran Bel, Jon Iñarritu i Míriam 

Nogueras al Congrés espanyol, membres de la societat civil organitzada, advocats i periodistes de 

manera directa. 

L’ús il·legal, antidemocràtic i sistemàtic dels darrers cinc anys del programari Pegasus ha estat dirigit 

contra polítics del moviment independentista, activistes pels drets humans, periodistes i advocats. És 

evident que en aquest cas, l’ús d’aquest programari continua emmarcat en la causa general contra 

l’independentisme, iniciada el 2017 per contrarestar un moviment pacífic, cívic i democràtic. 

Així mateix, el dilluns 2 de maig el govern de l’estat espanyol feia una roda de premsa en la qual el 

ministre de la Presidència, Félix Bolaños, informava que dos informes tècnics del Centre Criptològic 

Nacional fets arran de les informacions difoses per Citizen Lab haurien evidenciat que també els 

telèfons mòbils del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la ministra de Defensa, 

Margarita Robles, haurien estat infectats amb el programa Pegasus, i que se n’haurien descarregat 

dades. A hores d’ara, els telèfons de tots els membres del govern espanyol estarien sotmesos, també, 

a anàlisi tècnica. 

La informació proporcionada pel govern espanyol evidencia l’enorme gravetat de tots aquests fets en 

un estat on l’espionatge a la dissidència política no és una novetat. Malauradament, a la nostra ciutat 

mitjans de comunicació d’abast estatal van publicar l’any 2016 informacions de sospites de situacions 

similars a aquestes, on s’indica que grups municipals com en el cas de Convergència i Unió  haurien 

arribat a contractar serveis privats de detectius (Método 3) per a la realització de “barridos” a la seva 

seu local i a telèfons mòbils dels càrrecs electes, davant la sospita de sentir-se espiats pel govern 

socialista de l’ex-alcalde Manuel Bustos. 

Aquests tipus de situacions ha de preocupar al conjunt de totes les forces democràtiques per l’evident 

vulneració de drets, especialment per garantir l’expressió democràtica i evitar l’abús autoritari, il·legal i 

il·legítim contra qualsevol dissidència política. Totes les idees democràtiques han de poder-se 

defensar amb llibertat, sense que els seus drets civils i polítics siguin violats per raons ideològiques. 

 



 

Aquest cas d’espionatge polític (#CatalanGate), suposa una flagrant vulneració dels drets fonamentals, 

tant individuals com col·lectius, que va en contra dels valors democràtics i de llibertat, civils i polítics 

que ha de representar i preservar la Unió Europea. 

 

 
Per tots aquests motius, proposem: 

1- Que el Ple de l’Ajuntament de Sabadell rebutgi l’espionatge polític que suposa una flagrant 
vulneració de drets humans fonamentals reconeguts, tant en l’àmbit intern com internacional, 
com són el dret a la intimitat o el secret de les comunicacions. 

 

2- Que el Ple de l’Ajuntament de Sabadell manifesti el seu suport i tota la solidaritat a les almenys 
65 víctimes i a totes les persones que fins a dia d’avui se sap que han patit aquest espionatge 
polític a través del CatalanGate.  

 

3- Que el Ple de l’Ajuntament de Sabadell exigeixi al Govern de l’estat que investigui amb la 
màxima celeritat i transparència en els òrgans pertinents, que doni les explicacions necessàries 
sobre l’origen de l’espionatge i s’assumeixin totes les responsabilitats davant d’aquesta 
pràctica il·legal d’espionatge contra la dissidència política, en aquest cas, contra membres del 
moviment independentista català. 

 
4- Que en el cas denunciat recentment pel govern espanyol, en què alguns dels seus membres  

haurien tingut els seus telèfons mòbils intervinguts i espiats amb el programa Pegasus, el Ple 
de l’Ajuntament de Sabadell reclami que es donin, també, les explicacions públiques del 
resultat de les investigacions (comissió d’investigació parlamentària) que s’ha anunciat i s’han 
posat en marxa per part del mateix govern, i se n’assumeixin responsabilitats. 

 
5- Que el Ple de l’Ajuntament de Sabadell reclami l’adopció urgent per part de l’estat de les 

mesures per erradicar l’espionatge polític antidemocràtic, i garantir així que cap persona pugui 
ser víctima d’espionatge i persecució per defensar un projecte polític. 

 
6- El Ple de l’Ajuntament reafirma el seu compromís democràtic de defensar els drets i llibertats 

de la ciutadania i defensa que es respectin els tractats i els convenis internacionals per a la 
protecció dels Drets Humans i els Drets Civils i Polítics. 

 

 
No obstant, el Ple resoldrà  
 
 
 
 
 
 
 
Gabriel Fernàndez i Díaz      Nani Valero Moreno 
Portaveu del GM d’Esquerra Republicana   Portaveu del GM de la Crida 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Lluis Matas Bertran 
Portaveu del GM de Junts 
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