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Un estat democràtic no vulnera els drets civils i polítics —base indestriable de tot el sistema 
de drets humans— per combatre un moviment que és irrenunciablement pacífic, 
irrenunciablement democràtic i irrenunciablement europeista com és l’independentisme 
català.   

Ahir, Citizen Lab —un laboratori canadenc que estudia els controls d'informació que afecten 
la seguretat d'Internet i amenacen els drets humans—  va fer públic a través d’un article del 
periodista Ronan Farrow i l’equip de New Yorker que 65 ciutadans i ciutadanes catalans hem 
estat espiats mitjançant el programa Pegasus.  

Una eina d’espionatge a través de la telefonia mòbil a la qual només hi tenen accés els estats 
i que ha servit per escoltar les converses privades de periodistes, advocats, membres de la 
societat civil i de líders de forces polítiques democràtiques.  

Ha servit per espiar les institucions de Catalunya. Per espiar el Govern de la Generalitat i el 
Parlament. Per espiar els 4 últims presidents de Catalunya.   

Per espiar els presidents Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra i jo mateix pel simple fet 
que no pensem com ells Pel simple fet de ser independentistes.  

Ens trobem davant d’una autèntica operació d’Estat contra representants d’institucions 
democràtiques —també contra representants electes del Parlament Europeu— en el que és 
el cas d’espionatge mitjançant aquesta tecnologia més gran detectat fins ara.  

I davant d’aquest atac flagrant a la democràcia. Davant d’aquest atac als drets i llibertats més 
bàsics. Davant d’aquesta violació de la intimitat de la que hem de gaudir i tenir garantida tota 
la ciutadania per ser ciutadans i ciutadanes plenament lliures. Cal que tot demòcrata es rebel·li 
i exigeixi la màxima transparència i l’assumpció de responsabilitats.  

Perquè avui és una evidència que és el moviment independentista el que ha estat espiat 
il·legalment, però en el fons, la principal víctima de Pegasus és la pròpia democràcia. És la 
feble democràcia.  

Per això és imprescindible esvair tots els dubtes i qualsevol ombra de sospita. Perquè l’Estat 
espanyol ja té experiència amb escoltes il·legals i amb la utilització de qualsevol via per acabar 
amb l’independentisme. Per això, el Govern de la Generalitat anirà fins al final per tal 
d’identificar els màxims responsables d’aquest atac en plena Europa comunitària.    
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Anirem fins al final exigint responsabilitats polítiques. Anirem fins al final en defensa dels drets, 
de la llibertat i de la democràcia. I no descansarem fins que totes les persones que han permès 
aquest atac a la democràcia responguin davant la justícia.  

Per aquest motiu, es portaran a terme les actuacions necessàries davant del cos dels Mosssos 
d’Esquadra per tal que pugui investigar a fons, conjuntament amb la col·laboració i com en 
aquest casos es fa habitualment de l’Agència de Ciberseguretat, sobre aquest cas 
d’espionatge global i generalitzat contra les institucions de Catalunya i també contra persones 
destacades del moviment independentista.   

Des del Govern oferirem tota la defensa, suport i acompanyament jurídic a totes les persones 
que han estat víctimes d’aquest cas d’espionatge i que són treballadors públics, són servidors 
publics, o ho eren quan els van espiar.  

Per la meva part, també a títol personal presentaré una denúncia davant un atac que de forma 
evident vulnera la meva intimitat i del meu entorn personal i familiar.  

[ANGLÈS] I began this press conference by stating that a democratic state does not spy on its 
citizens. [Començava aquesta compareixença constatant que un estat democràtic no espia la 
seva ciutadania].   

That a democratic state does not listen in on the private conversations of its political opponents. 
[que un estat democràtic no escolta les converses privades dels seus adversaris polítics].  

That it does not violate civil and political rights — the bedrock of our human rights system — 
to combat a peaceful, democratic, and European political movements such the one in favour 
of Catalan independence. [No vulnera els drets civils i polítics —base indestriable de tot el 
sistema de drets humans— per combatre un moviment irrenunciablement pacífic, 
irrenunciablement democràtic i irrenunciablement europeista com és l’independentisme 
català].  

The Catalan institutions, and the Catalan pro-independence movement as a whole, have been 
the victims of a mass surveillance program which has taken place in five different European 
contries and has also directly affected the European Parliament whose MEPs were also spied 
on. [Les institucions de Catalunya i el moviment independentista català ha estat víctima d’un 
espionatge massiu que afecta també el Parlament Europeu amb l’espionatge sobre diferents 
europarlamentaris i que s’ha produït a 5 estats d’Europa].  

That is why, due to our democratic and European commitment, we urge the European 
Parliament and other European institutions to reinforce the call for thorough investigations into 
the mass surveillance that has been certified. [Per això, per compromís democràtic, per 
compromís europeista, cal que el propi Parlament Europeu i el conjunt d’institucions europees 
reforcin les investigacions d’aquest cas d’espionatge].  

We offer our full support in the demand for transparency and in the need to know the truth. [Els 
hi oferim tot el suport en la demanda de transparència i en la necessitat de conèixer la veritat].  

In the face of such a flagrant violation of the most basic rights of European Citizens, we must 
jointly demand that those responsible be held accountable. [Cal que conjuntament exigim la 
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depuració de responsabilitats davant d’una vulneració tan flagrant dels drets més bàsics de la 
ciutadania europea].   

The European Union is the example and paradigm of democracy. That is why practices such 
as mass espionage of political rivals cannot take place in it. [La Unió Europea és l’exemple i 
paradigma de la democràcia. Per això no hi poden tenir cabuda en el seu si pràctiques com 
l’espionatge massiu de rivals polítics].  

A nivell internacional activarem, doncs, tots els mecanismes existents per informar sobre 
aquests fets i denunciar-los davant del Consell d’Europa, les institucions de la Unió Europea i 
els mecanismes de defensa dels drets humans de les Nacions Unides.  

Les institucions europees en aquest moments estan investigant l’espionatge de determinats 
governs, com el de Polònia i el d’Hongria, contra la seva pròpia ciutadania. Avui, l’espionatge 
massiu que hem conegut situa Espanya al costat d’aquests estats, afectant tot un moviment 
polític que és democràtic i és pacífic.  

Això impacta de ple les institucions europees: quan s’exigeix a tercers països que observin 
els drets civils i polítics això no és coherent si es gira la vista quan aquestes violacions es 
produeix en el marc de la Unió Europea a Hongria, Polònia o també a Espanya.  

Però més enllà de les conseqüències jurídiques d’aquesta persecució contra les institucions 
catalanes i contra el moviment independentista, és evident que aquest cas d’espionatge i la 
forma de com l’afronti el Govern de l’Estat pot tenir importants conseqüències polítiques de 
forma immediata.   

Per això cal que ningú s’amagui i tothom actuï amb la màxima transparència. La credibilitat de 
l’Estat i la confiança de la ciutadania de Catalunya amb el Govern d’Espanya s’ha vist 
fortament alterada de nou per un atac que no obeeix a cap lògica i a cap raó democràtica.  

Avui, la confiança amb el Govern de l’Estat i les seves institucions és mínima. Perquè es fa 
realment difícil poder confiar amb qui tot apunta que t’ha estat espiant i que ho ha fet amb la 
clara voluntat d’alimentar la Causa General contra l’independentisme.  

És evident que les coses no poden continuar igual. Les actuacions d’espionatge fetes 
públiques ahir afecten i danyen la confiança mínima necessària en les relacions polítiques 
amb l’Estat.  

Correspon al govern espanyol assumir les responsabilitats per recuperar aquesta confiança. 
Una recuperació que permeti unes relacions polítiques normalitzades en els termes que 
havien tingut fins ara. I, per tant, el govern espanyol ha de donar explicacions i actuar amb la 
màxima transparència: Això vol dir iniciar amb la màxima celeritat una investigació interna 
amb supervisió independent per aclarir quina responsabilitat es té, qui ha ordenat actuacions 
i sota quina supervisió i autorització. Facilitar la feina de la comissió d’investigació que 
s’impulsarà al Congrés dels Diputats per aclarir la seva responsabilitat en aquest cas. D’acord 
amb els resultats d’aquestes actuacions, cal que s’assumeixin totes les responsabilitats 
polítiques i jurídiques que s’escaiguin.  
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Fins que aquests elements no es donin, no es podran recuperar unes relacions polítiques 
normalitzades amb l’Estat. Sense cap mena de dubte, espiar de forma il·legal l’adversari polític 
ens allunya molt de la resolució del conflicte polític amb l’Estat.  

Per això cal que l’Estat espanyol i el Govern espanyol es mogui i demostri la seva voluntat 
real d’avançar en un acord que posi fi a la repressió i permeti a la ciutadania de Catalunya 
votar amb total llibertat el futur polític del país.  

El compromís de Catalunya amb la resolució del conflicte a través d’un acord democràtic és 
absolut. No hi renunciarem mai. Perquè el conflicte polític amb l’Estat només el resoldrem 
amb més i millor democràcia. Com hem demostrat de forma reiterada la ciutadania de 
Catalunya, com per exemple l’1 d'Octubre. 

Per això avui el Govern de l’Estat espanyol ha d’esvair tots els dubtes i demostrar quin és el 
seu compromís democràtic que avui està en seriós dubte. Catalunya no es conformarà mai 
en formar part d’un Estat que t’espia per les teves idees polítiques. En un Estat amb una idea 
tan feble i tan poc exigent sobre la qualitat democràtica.  

Estimem massa la llibertat i tot el que això significa com per conformar-nos. Per això episodis 
com el que s’ha conegut aquestes últimes hores només fa que reforçar el nostre compromís 
amb la llibertat de Catalunya i els drets de la ciutadania. Només reforça el nostre compromís 
amb una República catalana de drets i llibertats, amb una República al servei de les 
persones.   

 


