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QUÈ ÉS
EL CATALANGATE?
El moviment català per l'autodeterminació ha
estat espiat amb Pegasus, un programari espia
que només pot ser adquirit pels Estats

Amb 65 casos confirmats per Citizen Lab
– polítics, activistes, advocats, periodistes –
el #CatalanGate és el cas certificat de
ciberespionatge més gran de la història

Citizen Lab, laboratori canadenc especialitzat en ciberespionatge, ha fet públic un informe
d’investigació (enllaç a l’informe) on posa al descobert que el moviment sobiranista català
ha estat sota vigilància permanent durant els darrers 5 anys amb el programa Pegasus
(2017-2021), un programari espia de l’empresa israeliana NSO Group. Com també ha publicat
en exclusiva The New Yorker (enllaç a l’informe) , amb un total de 65 víctimes, aquest cas, el
#CatalanGate és el cas de ciberespionatge més gran de la història, per envergadura i per
rellevància, ja que s’ha produït contra tot un moviment democràtic a l’Estat espanyol, estat
membre de la UE.

SOCIETAT CIVIL, ADVOCATS, PERIODISTES
I POLÍTICS HAN ESTAT ELS PRINCIPALS
OBJECTIUS DE L’ESPIONATGE
Dues grans entitats de la societat civil (Òmnium Cultural i ANC) i els principals partits polítics
catalans (ERC, Junts per Catalunya i CUP) que donen suport al dret a l’autodeterminació
han estat els principals objectius d’aquesta vigilància a través de ciberespionatge. L’entorn
d’aquests, incloent familiars, amics, advocats i periodistes també han estat víctimes

de Pegasus. Els darrers 4 Presidents de la Generalitat de Catalunya (Artur Mas, Carles
Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès) i els 2 últims Presidents del Parlament de Catalunya
(Roger Torrent i Laura Borràs) han estat víctimes d’aquest espionatge. També l’entorn de
Jordi Cuixart, expresident d’Òmnium Cultural, o els dos últims presidents de l’Assemblea
Nacional Catalana, Jordi Sànchez i Elisenda Paluzie. Han estat víctimes 3 eurodiputats en
actiu del Parlament Europeu, i un assessor d’una eurodiputada. Igualment, hi ha víctimes
no-adscrites a cap organització, però que són simpatitzants de la causa sobiranista. Els casos
que s’han pogut detectar són els de les persones de les quals Citizen Lab n’ha pogut analitzar
els dispositius mòbils; però centenars de dispositius de militants i activistes del moviment
no han estat encara analitzats. La xifra real de víctimes a Catalunya podria ser encara més
gran, pel que això és segurament només la punta de l’iceberg.

L’ESTAT ESPANYOL ÉS DARRERE D’AQUEST
CAS FLAGRANT D’ESPIONATGE POLÍTIC
Abans i , sobretot, després del referèndum d’autodeterminació de Catalunya l’1 d’octubre de
2017, els poders de l’Estat espanyol, principalment el Govern i el Poder Judicial van iniciar
una ofensiva repressiva sense precedents des de la fi de la dictadura franquista (19391975). Tancament de webs, violència policial, detencions arbitràries, presos polítics, exiliats
i centenars de perseguits judicialment per haver donat suport al referèndum… Aquesta
repressió va continuar impassible 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 del
Consell d’Europa demanant la fi de la repressió i retirar euroordres contra els exiliats. Davant
d’aquesta pressió internacional, el govern espanyol va veure’s obligat a indultar els presos
polítics el juny del 2021, però la repressió ha continuat a Catalunya.
Qui ha espiat el moviment per l’autodeterminació de Catalunya? Segons una declaració
sota seu judicial als Estats Units, l’empresa NSO group només ven Pegasus a “clients
governamentals / estats sobirans i els serveis d’intel·ligència d’aquests estats”. Per tant,
només Espanya ha pogut estar interessada en obtenir informació privada del sobiranisme i
la seva estratègia en un període de repressió.

L’ESPIONATGE D’ESTAT CONTRA LA
DISSIDÈNCIA VULNERA DRETS FONAMENTALS
I AMENAÇA LA DEMOCRÀCIA
La utilització de Pegasus en contextos d’espionatge a opositors polítics, activistes, periodistes,
advocats, defensors dels drets humans i membres destacats de la societat civil ha estat
denunciada per multitud d’organitzacions no governamentals i per prestigioses capçaleres
de premsa.
A més, a part de ser un delicte, 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. 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.

ELS NÚMEROS
DEL CATALANGATE
El laboratori Citizen Lab ha pogut provar que s’ha
atacat amb programari espia 65 persones que,
d’una o altra manera, estan vinculades al moviment
d’autodeterminació català. 63 són víctimes de Pegasus
i 2, víctimes de Candiru, un altre programari que
també s’ha provat que s’ha utilitzat en aquest cas.
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COM FUNCIONA
PEGASUS?
INSTAL·LACIÓ DE PEGASUS AL DISPOSITIU MÒBIL
1. L’atacant té a la seva disposició un entramat de diversos servidors proxy que li permet
arribar a la víctima, tant per instal·lar Pegasus com per extreure la informació, creant
diferents pantalles de seguretat que fan que sigui gairebé impossible traçar tot el
recorregut de l’atac i de l’extracció de dades (si es produeix)
2. Els servidors proxy que fan servir els atacants solen ser servidors de lloguer que operen
a Europa o als Estats Units, ja siguin contractats per l’atacant o per NSO Group.
3. La instal·lació de Pegasus en un dispositiu mòbil es pot produir de formes diverses:
a) Fent click a un enllaç en un SMS rebut
b) Fent click a un ellaç en un missatge de Whatsapp rebut
c) “Zero-click-exploits”, on no cal haver fet cap acció perquè el software s’instal·li
4. En tots els casos, es genera una bretxa de seguretat en el dispositiu que a l’atacant
descarregar i instal·lar Pegasus sense que l’usuari/víctima n’hagi donat el seu
consentiment. Un cop Pegasus s’ha instal·lat, el dispositiu intenta connectar amb
el servidor master (també anomenat C&C Server) que connecta directament amb
l’atacant, també anomenat “operador”.
QUÈ PASSA UN COP PEGASUS S’HA INSTAL·LAT?
5. Un cop Pegasus s’ha instal·lat, el programari espia notifica al servidor master que la
infecció s’ha produït i espera instruccions del atacant. Un cop instal·lat, el mòbil es pot
convertir, secretament, en una eina d’espionatge a temps complet, 24hores al dia.
Com passa habitualment en productes d’espionatge d’Estat, l’atacant pot enviar un
comandament cap al dispositiu per desinstal·lar el spyware, per tal d’esborrar proves
de l’ús del espionatge.
6. Com qualsevol software, les capacitats d’un programa van canviant i millorant amb el
temps. Però fins a la data, i fruit de la feina d’investigació feta per Citizen Lab, Pegasus
permet a l’atacant fer-se amb el control absolut del dispositiu mòbil hackejat.

QUINES CAPACITATS TÉ PEGASUS?
Llegir tots els missatges via SMS, correu electrònic, Viber, Facebook, WhatsApp, Telegram,
Skype, Line, KakaoTalk, WeChat, Surespot, Imo.im, Mail.Ru, Tango, VK i Odnoklassiniki
Llegir, enviar o rebre missatges encriptats
Escoltar trucades telefòniques, de Whatsapp i Viber.
Escoltar i gravar vídeotrucades.
Accedir a l’agenda de contactes, calendari i contrassenyes guardades
Accedir i extreure les fotografies i arxius del dispositiu
Accedir al historial de navegació i a l’històric de trucades
Activar el microfon del mòbil perquè actuï com a gravadora en directe
Fer screenshots i fotografies a través de la càmera
Accés complet a la càmera, al micròfon i mòdul de geolocalització del mòbil.

Exemple de SMS maliciós

MISSATGES TRAMPA PER INFECTAR ELS MÒBILS
Per tal d’infectar els membres del moviment sobiranista, en molts dels casos se’ls enviaven
personalitzats amb temes que suposadament podien semblar interessants per al receptor de
l’SMS. Aquests missatges amb l’enllaç maliciós, en molts dels casos, s’han pogut identificar.
D’aquesta manera, els atacants es van fer passar, via SMS, per Twitter, Hisenda, empreses
de paqueteria o, fins i tot, per Òmnium Cultural, en el cas d’un dels afectats. Alguns dels
missatges tenien contingut polític, com si fossin notícies de premsa, de manera que s’incitava
al receptor a clicar l’enllaç. El contingut del missatge no era automàtic, sinó que estava
pensat per a que fos atractiu, de manera personalitzada, per al receptor concret.
Això demostra que aquests missatges no van ser automàticament generats, sinó que hi
havia algú, amb coneixements de la situació política a Catalunya, pensant els missatges que
més podien servir d’esquer per cadascun dels afectats.

LES VÍCTIMES DEL
#CATALANGATE
UN MOVIMENT SOTA VIGILÀNCIA
Tots els partits polítics independentistes catalans amb representació parlamentària a
Catalunya, Espanya i Europa han estat espiats amb Pegasus. També les principals entitats
de la societat civil catalana, així com activistes i professionals independents. Principals
organitzacions afectades:
Òmnium Cultural. És la principal entitat de la societat civil de Catalunya,
amb 190.000 socis, centrada en la promoció de la cultura i llengua
catalanes, així com en la defensa de la cohesió social i els drets civils.
Mentre Jordi Cuixart, llavors president d’Òmnium Cultural, estava
empresonat durant quasi 4 anys acusat de sedició per haver exercit drets
fonamentals (d’acord amb Amnistia Internacional o FrontLine Defenders,
entre d’altres), el seu entorn va ser víctima de l’espionatge d’Estat.
Assemblea Nacional Catalana (ANC). És l’organització independentista
de base més important de Catalunya. Amb una àmplia xarxa
d’Assemblees de Base a tot el país i al a nivell internacional, ha organitzat
les manifestacions independentistes més importants de la història del
país, reunint milions de ciutadans al carrer any rere any des del 2012. El
seu dos últims presidents han estat víctimes de Pegasus: Jordi Sànchez,
va passar gairebé 4 anys a la presó acusat de sedició, quan només
va exercir drets fonamentals, i la seva successora, Elisenda Paluzie.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Partit independentista
d’esquerres. Governa la Generalitat de Catalunya conjuntament
amb Junts per Catalunya. El republicà Pere Aragonès és l’actual
president del govern català. El president del partit és Oriol
Junqueras, ex vicepresident català, que va passar quasi 4 anys
a presó pel referèndum de l’1 d’octubre. La secretària general de
la formació, Marta Rovira, es troba a l’exili pels mateixos fets.

Junts per Catalunya (JxCat). Partit independentista, progressista
i transversal. Governa la Generalitat de Catalunya conjuntament
amb Esquerra Republicana. Carles Puigdemont, president català
a l’exili després dels fets d’octubre de 2017, n’és el màxim exponent.
Ostenta la presidència del Parlament de Catalunya amb Laura
Borràs. Quim Torra, president suspès per la judicatura espanyola per
defensar la llibertat d’expressió, havia estat part d’aquest espai polític
en el passat. El seu actual secretari general és Jordi Sànchez, pres
polític I anterior president de l’Assemblea Nacional de Catalunya.
Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Organització política
assembleària, independentista, anticapitalista i feminista. Té
representació institucional al Parlament de Catalunya, al Congrés
dels Diputats i a consistoris d’arreu dels Països Catalans. Tot i estar
a l’oposició al Parlament de Catalunya, aquest partit va votar a
favor de la investidura de Pere Aragonès (ERC) com a president de la
Generalitat després de negociar una agenda social amb el nou govern.
Professionals i activistes independents. A part de membres i entorn
d’aquestes organitzacions, com es detalla a continuació, els atacs
amb Pegasus han anat més enllà de les figures més rellevants.
Professionals i activistes, que van donar suport personal I individual
al referèndum, han estat víctimes d’aquest spyware. És rellevant
destacar que, també, advocats del moviment han estat espiats, i que
entre les víctimes s’hi troba un treballador del Parlament Europeu.

QUI SÓN LES PERSONES AFECTADES
PELS ATACS AMB PEGASUS?
Nota: 4 de les 65 víctimes han decidit restar en l’anonimat.
A) Les principals autoritats de Catalunya en exercici del seu càrrec
Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya en actiu en el moment de l’atac.
Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya en l’actualitat. Durant
les infeccions era Vicepresident del Govern de Catalunya i Conseller d’Economia
i Hisenda (2020-2021). En el període de les ingerències, es van produir converses
rellevants, tant amb el govern espanyol, com entre les forces independentistes.
Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya. Actual Conseller d’Empresa i
Treball (2021). Va patir infeccions l’any 2019, com a president, coincidint amb la seva
trobada amb la Comissària de Drets Humans del Consell d’Europa, Dunja Mijatovic.
B) Les principals entitats de la societat civil de Catalunya
ÒMNIUM CULTURAL
Entorn de Jordi Cuixart, activista i empresari, president d’Òmnium Cultural entre
Desembre del 2015 i Febrer del 2022. Cuixart va ser, d’acord amb el CoE, l’únic defensor
dels drets humans empresonat a la UE durant 4 anys:
Marcel Mauri, vice-president d’Òmnium Cultural en el moment de la infecció. Va
assumir les activitats de representació pública i va ser portaveu de l’organització
mentre Cuixart va estar a la presó. Durant aquesta situació difícil, ell formava part del
nucli de decisió de l’entitat, i es reunia constantment amb organitzacions, institucions
I societat civil per compartir idees sobre com revertir la situació. La importància
del seu rol queda clara amb el fet que va ser atacat 22 vegades entre 2018 i 2020,
coincidint sovint amb rellevants reunions per organitzar-se davant la repressió.
Txell Bonet, periodista i esposa de Jordi Cuixart. Va ser infectada amb èxit
per Pegasus entre abril i juny del 2019, coincidint amb el final del judici
contra els presos polítics. Durant el mes de la infecció, Cuixart va preparar
els seus últims arguments per al judici, aprofitant aquesta ocasió per acusar
les autoritats espanyoles de no respectar els drets humans i de repressió
política. Les seves notes preparatòries van ser compartides amb Bonet.
Durant tot el seu empresonament, parlaven diàriament per telèfon.
Elena Jiménez, portaveu internacional d’Òmnium Cultural. Des de l’empresonament
de Cuixart l’octubre de 2017 va establir relacions amb ONG internacionals
de drets humans i amb organismes internacionals de drets humans, per
facilitar-los la informació, també sobre l’estratègia legal de Cuixart. Va estar
en estret contacte amb ONG’s de DDHH, com AI o OMCT, que van condemnar
l’empresonament de Cuixart. També, va estar en contacte amb Relators Especials

de l’ONU i del Consell d’Europa. El seu hackeig el 2020 denota que els usuaris
de Pegasus cercaven conèixer l’estratègia internacional i legal d’Òmnium.
Jordi Bosch, espiat quan era membre de la junta d’Òmnium al càrrec de les
relacions institucionals, i enllaç de Jordi Cuixart a la presó. Va ser atacat el
juliol del 2020, 5 dies abans que l’autoritat penitenciària catalana li atorgués a
Cuixart un règim de detenció més flexible que augmentava la seva potencial
participació en els temes d’Òmnium. Captant les relacions del responsable de
relacion institucionals, els usuaris de Pegasus van poder accedir a la seva xarxa
de contactes. L’atac es va produir exactament el dia en què va aparèixer a TV3
com una de les persones clau d’Òmnium en l’última dècada de l’organització.
ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
Elisenda Paluzie. Presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana des de març de
2018. Va ser atacada per Pegasus quatre vegades entre 2019 i 2020, a part de rebre
altres atacs comprovats el 2018 per experts informàtics. Va ser infectada amb èxit
l’octubre del 2019, coincidint amb les mobilitzacions post-sentència. Els altres atacs
van coincidir amb la seva reelecció com a presidenta de l’Assemblea el juny de 2020.
Jordi Sánchez President de l’Assemblea Nacional Catalana de maig de 2015 a
novembre de 2017. Va ser empresonat el 16 d’octubre de 2017 acusat de sedició
per haver organitzat una manifestació pacífica el 20 de setembre del mateix
any; condemnat a 9 anys, en va complir 3 anys i 9 mesos. Va ser atacat amb
el programari espia Pegasus 27 vegades el 2017, i almenys una vegada el
2020. El primer atac al seu mòbil és el primer del que es té constància d’entre
tots els atacs contra el moviment independentista català, amb data del 20
d’abril de 2017. Actualment és secretari general de Junts per Catalunya.
Arià Bayé Membre del Secretariat Nacional des de l’any 2018. Va patir dos
intents d’infecció el març de 2020 just abans del confinament per la pandèmia
de la Covid-19, quan va tenir reunions amb la CUP, Òmnium Cultural i altres
moviments socials per organitzar la solidaritat per fer front a la pandèmia
entre col·lectius socialment vulnerables. A l’abril va tenir reunions amb
els candidats de les eleccions a la Junta General de l’Assemblea Nacional
Catalana, amb membres de la junta d’Òmnium Cultural i de Poble Lliure.
Sònia Urpí Membre del Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana
des juny de 2020. Companya de Jordi Baylina, expert en comunicació vinculat
a l’exili que ha patit 26 atacs. El juliol del 2020 va esdevenir responsable de
mobilitzacions a l’Assemblea Nacional Catalana, i va jugar un paper clau en
l’organització de les mobilitzacions de la Diada Nacional de l’11 de setembre de
2020. Va patir dos atacs just després de ser escollida membre de Secretariat
Nacional de l’Assemblea el juny de 2020, un dels quals va resultar en infecció.
Jordi Domingo. Activista independentista, és membre actiu de base de
l’Assemblea Nacional Catalana des de l’any 2015. Ha ocupat responsabilitats
com a vocal de la junta local de l’organització a Reus. Va participar activament
en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya d’octubre de 2017, en el qual
va participar en la defensa pacífica i no violenta dels col·legis electorals davant
els atacs violents dels agents antiavalots espanyols. Va ser atacat aprofitant
una bretxa de seguretat a Whatsapp, en algun moment a principis de 2019.

C) Advocats
Gonzalo Boye. Advocat especialitzat en Dret Penal i Penal Internacional. Professor de
Dret Processal Penal al Centre d’Estudis del Col·legi d’Advocats de Madrid, assessor
del Centre Europeu de Drets Constitucionals i Humans de Berlín i del Centre Palestí
de Drets Humans de Gaza. Actualment és l’advocat del President Puigdemont.
Andreu Van den Eynde. Advocat especialitzat en Dret Penal. Va portar la defensa
d’Oriol Junqueras i Raül Romeva, durant el judici de l’1 d’Octubre. Durant les
infeccions va mantenir reunions d’estratègia internacional i assumptes penitenciaris.
Jaume Alonso Cuevillas, Advocat de diversos líders catalans, doctor en dret i
catedràtic de dret Processal de la Universitat de Barcelona. Actualment és Diputat al
Parlament de Catalunya.
Anònim, advocat de diversos líders catalans
D) Presos polítics, exiliats, i el seu entorn
Marta Rovira (ERC). Secretària General d’Esquerra Republicana des del 2011. També
va ser diputada i presidenta de grup parlamentari d’ERC (2012-2018). Després de
ser processada pel referèndum de l’1 d’Octubre, va exiliar-se a Suïssa perquè no
disposava de garanties judicals suficients. Les infeccions es van produir durant
l’any 2020, una de les quals després d’una trobada amb agents internacionals.
Meritxell Serret (ERC). Actual diputada del Parlament. Va ser Consellera
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (2016-2017) i delegada del Govern a Brussel·les
(2018-2021). Va estar exiliada a Bèlgica més de tres anys i ara està pendent de judici.
Va ser infectada en el seu telèfon belga. Durant el període dels atacs, mantenia
reunions internacionals i contacte amb altres persones represaliades i exiliades.
Anna Gabriel (CUP) i altres membres de la CUP. Educadora social, professora de
dret i política catalana. Fou diputada al Parlament de Catalunya per la CUP des de
setembre del 2015 fins a desembre del 2017. L’estiu de 2018 es va exiliar a Suïssa per
tal d’eludir el sistema judicial espanyol en considerar que no tindria un judici just.
Entorn d’Anna Gabriel:
David Fernàndez, Periodista i activista social. Va ser diputat del Parlament de
Catalunya de la X legislatura per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), exercint el
càrrec de president-portaveu del Grup Mixt.El 27 de juliol de 2015, després d’exercir el
càrrec com a independent, va passar a formar part de la CUP com a militant.Des de
febrer de 2022 és vocal de la junta d’Òmnium Cultural presidida per Xavier Antich.
Carles Riera, Diputat de la CUP - Crida Constituent des del 2017. És sociòleg
i activista polític. Actualment és membre de la Mesa del Parlament.
Albert Botran, Historiador i polític. Va estudiar Història Comparada a la
Universitat Autònoma de Barcelona i ha escrit diversos llibres sobre història
moderna i contemporània de Catalunya. El 2009 va ser escollit membre del
Secretariat Nacional de la CUP i va ser regidor de l’Ajuntament de Molins de Rei.

En les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015 va ser elegit diputat per la
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent per la circumscripció de Barcelona.
Actualment és diputat per la CUP – Per la Ruptura al Congrés dels Diputats.
Entorn de Carles Puigdemont (JxCat), president de Catalunya a l’exili:
Marcela Topor. Periodista. Esposa de Carles Puigdemont. Dirigeix Catalonia
Today. També condueix Catalan Connections, un programa televisiu d’entrevistes
en anglès a estrangers residents a Catalunya, que s’emet a El Punt Avui TV.
Josep Lluís Alay. Director de l’oficina del President Puigdemont a l’exili. Coordinador
de Polítiques Internacionals de Presidència pel govern de Quim Torra
Joan Matamala. Empresari català i president de la Fundació Llibreria
Les Voltes. Amic personal del president Puigdemont i germà de
Jami Matala, persona més propera al president Puigdemont.
Josep Rius. Vicepresident i Portaveu de Junts per Catalunya. Diputat al
Parlament de Catalunya i portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya. Ha estat cap de gabinet del President Puigdemont i del President
Torra. S’ocupa de la relació entre la Catalunya interior i l’estratègia de l’exili.
Laura Borràs. Presidenta del Parlament de Catalunya des del març de 2021,
ha estat Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya entre el 2018 i
2019 i diputada al Congreso entre 2019 i 2021. Cap de llista de les eleccions del
14F al Parlament. Ha estat directora de la Institució de les lletres catalanes.
Josep Costa. Diputat de la XII legislatura. Vicepresident primer del
Parlament de Catalunya. Ha liderat, juntament amb l’advocat Gonzalo
Boye, l’estratègia jurídica que ha portat a Carles Puigdemont, Toni
Comín i Clara Ponsatí al seu escó al Parlament Europeu.
Albert Batet. President del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Diputat
des del 2012, compartia despatx amb el president Puigdemont. Vicepresident
de l’Associació Catalana de Municipis. Alcalde de Valls del 2008 al 2019.
Elsa Artadi Ha sigut portaveu de Junts per Catalunya al Parlament i consellera
de Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya entre maig de 2018 i
març de 2019. Des del juny de 2019 és regidora de l’Ajuntament de Barcelona.
Va formar part del grup impulsor de la Crida Nacional per la República.
Alba Bosch, activista política
Miriam Nogueras. Porteveu del grup parlamentari de
Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats.
Entorn d’Oriol Junqueras (ERC), ex vicepresident de Catalunya i expres polític:
Sergi Sabrià. Actual Director de l’Oficina d’Estratègia i Comunicació del President
i el Govern de Catalunya. També va ser diputat al Parlament de Catalunya
(2012-2021). Els atacs (2018-2020) inclouen els dies posteriors a les eleccions
al Parlament de Catalunya del 2018; els dies previs a la reunió de la primera

taula de negociació; i moments de decisió clau per al govern espanyol.
Ernest Maragall. Actual president del grup municipal d’ERC a Barcelona i diputat
del Parlament de Catalunya. També fou Conseller d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència (2018) i membre del Parlament Europeu (20142016). Va ser infectat durant la campanya de les eleccions municipals de 2019,
en les quals era alcaldable per Barcelona i va resultar ser-ne el guanyador.
Josep Maria Jové. Actual President del grup parlamentari d’ERC i diputat
del Parlament de Catalunya des de 2018. Va ser Secretari General de
Vicepresidència, Economia i Hisenda durant el Govern del 2016. Avui encara
està pendent de judici pel referèndum de l’1 d’Octubre. Durant el període
de les infeccions tenia un paper important com a negociador polític
d’ERC, tant internament a Catalunya com amb el govern espanyol.
Xavier Vendrell. Membre d’Esquerra Republicana, va formar part de la direcció
del partit de 1995 a 2011. També va ser diputat del Parlament de Catalunya (19992010) i Conseller de Governació (2006). Ara, manté el seu activisme polític fora de
les institucions. Va ser infectat durant una visita del rei espanyol a Barcelona.
Oriol Sagrera. Actual Secretari General del Departament d’Empresa i Treball (2021).
Durant les infeccions fou Cap de Gabinet del President del Parlament, Roger Torrent
(2018-2021). Va patir 8 atacs l’any 2019, mentre es reunia amb periodistes, polítics,
visitava els presos polítics i acompanyava el President del Parlament, Roger Torrent.
E) Diputats catalans al Parlament Europeu
Toni Comín. Diputat al Parlament Europeu des de juliol del 2019. Membre del
govern del Consell per la Rebública. Ha estat diputat del Parlament de Catalunya
i Conseller de Salut de la Generalitat. Al Parlament Europeu, és membre de les
Comissions pel Desenvolupament i l’Ajuda Humanitària. També és membre
de la Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària.
Jordi Solé. Diputat al Parlament Europeu i Vicepresident del grup Verds/ALE. Va
ser infiltrat just abans d’esdevenir eurodiputat en substitució d’ Oriol Junqueras.
Els atacs es van produir durant els debats de la direcció d’ERC sobre quina
seria la resposta a la suspensió de la condició d’eurodiputat de Junqueras.
Diana Riba. Diputada al Parlament Europeu (2019). Parella de l’exconseller i
pres polític, Raül Romeva. Va ser infectada l’any 2019, durant una reunió d’ERC.
Després d’una trucada amb el seu assessor, ell va rebre una altra trucada en
la qual es reproduïa la veu enregistrada de Riba durant tota la conversa.
F) Altres càrrecs polítics
Artur Mas, President del Govern de Catalunya entre els anys 2010
i 2015. Va ser infectat després d’abandonar el càrrec.
Meritxell Budó Ha estat alcaldessa de La Garriga. Actual secretària d’Atenció
Sanitària i Participació del Departament de Salut. Al 2019 va ser nomenada
consellera de la Presidència i portaveu del Govern. Ha estat vicepresidenta quarta de
la Diputació de Barcelona i va ser membre del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Joan Ramon Casals. Director de l’Oficina del President Quim Torra. L’any 2021, és
nomenat director general de Dret i Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia.
Joaquim Jubert. Advocat i nexe d’unió jurídic amb els presos polítics. Actual diputat
al Parlament de Catalunya. Membre de la direcció de Junts per Catalunya.
Sergi Miquel, director de la Casa de la República a Brussel·les.
Pol Cruz, treballador del Parlament Europeu com a assessor d’una
Eurodiputada independentista catalana. El van atacar coincidint
amb uns dies en què, fora del Parlament Europeu, el moviment
independentista debatia com encarar la propera dècada
Arnaldo Otegi, Secretari General d’EH Bildu
Ferran Bel, diputat al Congrés dels Diputats espanyol,
membre del Partit Demòcrata Europeu Català
Jon Iñarritu, diputat del Congrés del Diputats espanyol, membre d’Euskal Herria Bildu
Marc Solsona, antic diputat del Parlament de Catalunya,
membre del Partit Demòcrata Europeu Català
Marta Pascal, secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya,
i antiga diputada al Congrés dels Diputats espanyol.
G) Experts en tecnologia i comunicació
Jordi Baylina, desenvolupador de Blockchain i activista
digital, defensa des de Suïssa la causa catalana.
Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic català especialitzat
en inteligència artificial, activista digital.
Elies Campo, tecnòleg i activista digital antic treballador de Telegram
(Àrea de Creixement, Desenvolupament de negoci i Partnerships)
Pau Escrich, desenvolupador de codi obert, CTO
d’Aragon Labs. Cofundador de Vocdoni
Xavier Vives, desenvolupador de codi obert, Cofundador de Vocdoni
H) Altres professionals i activistes
Albano Dante Fachín, periodista i activista, antic diputat del Parlament de Catalunya
Dr. Elias Campo, assesssor de l’Hospital Clínic de Barcelona,
Catedràtic de la Universitat de Barcelona i Director de l’Institut
de Recerca Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Maria Cinta Cid, assesora sènior de l’Hospital Clínic de Barcelona, professora

de la Universitat de Barcelona i Seior Group Leader a IDIBAPS
David Madí, empresari i antic assessor del President Artur Mas
Dolors Mas, empresària i organitzadora d’esdeveniments

ACCIONS POLÍTIQUES I LEGALS
DE LES VÍCTIMES DEL #CATALANGATE

Durant anys, la indústria del ciberespionatge i el programari espia ha operat sense sortir a la
llum, gairebé sense regulació i lluny de cap escrutini o fiscalització. L’ús d’aquest programari,
a través de les revelacions del Pegasus, s’ha dirigit, a Catalunya i a d’altres llocs, contra
periodistes, advocats, polítics o activistes pels drets humans. Aquest ús il·legal i sense control
posa en perill els drets fonamentals de tota la ciutadania, i s’ha de combatre.
És necessària una protecció més estricta, , tant a nivell dels estats com a nivell internacional,
contra aquest mal ús de la tecnologia per part d’autoritats públiques. Arreu escoltem que,
sobretot cal, evitar aquest mal ús per part d’aquells règims opressius i autoritaris. Bé, doncs
ara veiem que, en un cas sense precedents, això també està passant a l’Europa occidental,
a un país com Espanya, una suposada democràcia liberal.
Un estat membre de la UE és al darrera d’aquests fets intolerables que constitueixen una
violació de drets fonamentals. A més a més, aquest espionatge il·legal ha tingut lloc més
enllà de les seves fronteres: l’ús de Pegasus per perseguir el moviment d’autodeterminació
català també ha tingut lloc en països com Bèlgica, Suïsa, Alemanya i França. Per aquest
motiu, iniciem una ofensiva internacional per tal que aquests fets no quedin impunes:
1. A nivell polític de la Unió Europea aquestes son les accions que emprendrem en els
pròxims dies i setmanes:
• Portarem aquest escàndol al Parlament Europeu, demanarem que se celebri un
debat d’urgència sobre aquesta qüestió a la propera sessió plenària.
• Celebrem la iniciativa impulsada per Renew de crear un comitè d’investigació sobre
l’ús il·legal i antidemocràtic de Pegasus a estats membres com Hongria o Polònia, i
aportarem tota la informació necessària perquè ara s’hi inclogui Espanya.
• Ens adreçarem a la Comissió Europea, sol·licitant a la presidenta Úrsula Von Der
Leyen i al comissari de justícia Didier Reynders que actuin de forma urgent per posar
fi a l’ús il·legal de Pegasus i d’altres programaris de ciberespionatge.
2. A nivell internacional:
• Farem arribar l’informe de CitizenLab I denunciarem el cas a nivell internacional
a diferents òrgans de protecció de drets humans, tant al Consell d’Europa com a
Nacions Unides.
3. A nivell legal, anunciem una querella col·lectiva a diversos nivells i països d’Europa:
• Presentarem querelles per l’espionatge massiu sobre societat civil, membres del
Govern català, representants polítics, advocats, periodistes, activistes de drets
humans, i les seves famílies i persones properes.
• Ho farem a Barcelona, Catalunya però tambe a 4 països més on han tingut lloc els

fets delictius: França, Suïssa, Bèlgica i Alemanya
• Ens querellem contra l’empresa israeliana NSO, perquè és evidentment responsable, però és també evident que qui ha utilitzat el programa Pegasus és Espanya i per tant demanem que s’investigui el CNI.
4) A nivell polític de l’Estat espanyol:
• Les diferents forces polítiques afectades per aquest cas de ciberespionatge
estudiaran les accions a dur a terme en seu parlamentària, inclosa una comissió
d’investigació al Congrés dels Diputats.
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