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POLÍTICA L’ESCLAT DEL CATALANGATE

El PP s’obre a constituir la
comissió de Secrets Oficials

a Unides Podem evita concretar si dona suport a la petició dels grups independentistes perquè Sánchez
comparegui al Congrés per l’espionatge a La cambra baixa posa a disposició els seus serveis informàtics
Redacció
MADRID

Olorant sang, la flamant secretària general del PP, Cuca Gamarra, va obrir la porta ahir a la constitució de la
comissió de Secrets Oficials del Congrés –que no es
reuneix des del 2019– per
“esvair els dubtes” sobre el
Catalangate. “Crec que seria bo, sobretot pel moment d’incertesa que es viu
per aquesta qüestió, per
buscar la màxima transparència”, va assegurar Gamarra, que ho va deixar en
mans de la presidenta de la
cambra baixa, la socialista
Meritxell Batet. El PP i el
PSOE han evitat constituir-la des del principi de la
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legislatura per la reticència
que hi participin diputats
d’ERC, Junts o Bildu, que hi
tindrien
representació
d’acord amb el pes dels seus
grups.
El ministre de l’Interior,
Fernando Grande-Marlaska, va negar ahir cap actuació il·legal de l’executiu espanyol, però va esquivar les
preguntes sobre si haurà de
comparèixer al Congrés
per donar explicacions. De
fet, ERC, JxCat, la CUP, el
PDeCAT, Bildu, el BNG,
Més País i Compromís han
instat el president, Pedro
Sánchez, que hi comparegui personalment, juntament amb els ministres de
l’Interior i de Defensa i quatre alts càrrecs més, per ex-

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, conversa amb la secretària general, Cuca Gamarra,
durant la reunió del comitè executiu de dimecres ■ EFE / EMILIO NARANJO

plicar l’espionatge a més de
60 polítics catalans, periodistes, advocats i els seus
entorns a través del sistema Pegasus. En aquest
sentit, els socis de govern
del PSOE, Unides Podem,
no acaben d’aclarir si donen suport a la petició que
Sánchez comparegui, per
bé que la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, deia
ahir des de Santa Perpètua
de Mogoda (Vallès Occidental): “No s’ha de tenir
cap por de donar tot tipus
d’explicacions.”
Arrossegant els peus,
després de la crida de la Generalitat perquè Batet faci
algun gest, donat que almenys cinc diputats han
estat espiats a través del
mòbil de la cambra, finalment el Congrés ha cedit i
ha instat els parlamentaris
que sospitin que poden haver estat espiats a contactar amb els serveis informàtics de la institució. Tanmateix, fonts de la cambra
avisen, d’entrada, que és
poc probable que puguin
detectar si han tingut el telèfon mòbil punxat amb Pegasus i recomanen anar directament a la policia. ■
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El PSC creu que
Aragonès no
trencarà ponts
a Asseguren que no els van voler en la declaració contra
l’espionatge a Torrent apunta directament al CNI
BARCELONA
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La portaveu del grup parlamentari PSC-Units, Alícia Romero, va assegurar
ahir que confia en la intelligència del president de la
Generalitat, Pere Aragonès, i creu que aquest no
trencarà ponts “que han
costat tant de construir”.
Interpel·lada sobre l’absència del seu grup en la
declaració que dijous va
emetre la Junta de Portaveus, en què condemnaven el Catalangate, Romero va assegurar: “Semblava que a algú no li anava bé

La frase

—————————————————————————————————

“A algun dels partits
no li interessava que
fóssim a la declaració
perquè no encaixava
amb el seu relat”
Alícia Romero

PORTAVEU DEL PSC-UNITS AL
PARLAMENT

que hi fóssim, no li encaixava en el relat.”
D’altra banda, el conseller d’Empresa, Roger Torrent, va exigir ahir responsabilitats judicials i explicacions polítiques per l’espionatge. Torrent, que va

ser espiat pel programa
Pegasus mentre era president del Parlament el
2019, està “convençut”
que darrere del Catalangate hi ha el CNI.
Per la seva banda, la
presidenta d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica
Albiach, va demanar ahir
que “s’investigui a fons”
l’escàndol, i va exigir que
“s’assumeixin les responsabilitats que toquin”.
“Aquest no és un conflicte
entre el govern català i el
govern central, sinó entre
l’estat profund i l’estat de
dret”, va concloure Albiach. ■

El grup parlamentari del PSC-Units, ahir, en una reunió al Parlament ■ ACN

‘Washington Post’: “És una violació de llibertats civils”

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Washington Post qualifica
el Catalangate de violació
“flagrant” de llibertats civils, i
assegura que “cal condemnar-ho”, en un editorial publicat ahir.
El mitjà nord-americà lamenta que algunes democràcies del món actuïn de la mateixa manera que “règims au-
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toritaris” i adverteix que
aquest programa hauria de
ser utilitzat “de forma
responsable” pels estats. En
el mateix escrit, el Washington Post insta els països democràtics a “no rendir-se a
un futur de vigilància il·limitada”, i a lluitar “per un futur millor”.

L’editorial, a més, assenyala que programes com Pegasus poden acabar sent perjudicials per als mateixos estats que en fan ús.
“Els límits de l’espionatge
haurien d’estar fixats per la
llei, amb limitacions per prevenir abusos, especialment
dins els estats”, conclou.
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Els defensors dels
Jocs d’hivern inicien
la campanya pel sí
a Es presenta a Barcelona un manifest de suport a la
candidatura del 2030 a La cimera del COE es farà dilluns
BARCELONA

Amb la vista posada en el
24 de juliol, que és quan se
celebrarà la consulta de
doble format sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern al Pirineu
l’any 2030, els partidaris
del projecte ja han començat oficiosament a fer campanya pel sí. Va ser ahir en
un acte celebrat a la Llotja
de Mar de Barcelona, on es
va presentar un manifest
impulsat per la Federació
Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) de suport a la
iniciativa, i que en 24 hores ja hauria rebut 650 ad-
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—————————————————————————————————

“Si el 24 de juliol
guanya el no en la
consulta, no hi haurà
Jocs ni a Catalunya ni
tampoc a Aragó”
David Samper

PRESIDENT DE LA FCEH

hesions. Entre aquestes hi
ha les del pilot de Skeleton
Ander Mirabell i les dels esquiadors paralímpics Pol
Makuri i Gabriel Gorce,
que van ser presents en la
trobada d’ahir.
En el torn de parlaments, el president de la

FCEH, David Samper, va
fer una defensa aferrissada de la candidatura –“als
Pirineus, a Aragó i a Catalunya volem aquests
Jocs”–, alhora que va advertir que, si guanya el no,
la pràctica dels esports
d’hivern al país “se’n ressentirà”. Pel que fa al manifest pròpiament dit, sosté que el projecte olímpic
permetria enfortir la promoció dels Pirineus com a
“destinació turística desestacionalitzada, d’alt interès cultural, natural,
gastronòmic i esportiu”.
Alhora, afegeix el text,
l’organització dels Jocs
aportaria una millora en la

Ander Mirabell, Pol Makuri i Gabriel Gorce, durant l’acte que es va fer ahir ■ ACN

connectivitat entre la gent
del Pirineu, una “eina indispensable” per a un desenvolupament equilibrat
del territori, mentre que
en l’àmbit esportiu reivindica els esports d’hivern i
de muntanya com a part
de la “cultura esportiva”
del país. I, segons la seva
tesi, el projecte del 2030 és
una oportunitat per fer

créixer el nombre de practicants i el nivell esportiu
de les disciplines olímpiques.
Dilluns, cita amb el COE
A tot això, el Comitè Olímpic Espanyol (COE) ha
convocat dilluns una altra
reunió amb els governs de
Catalunya i Aragó per mirar de resoldre la disputa

existent sobre la distribució de seus de la candidatura. Hi assistiran la consellera de la Presidència,
Laura Vilagrà; el conseller
aragonès d’Educació, Cultura i Esports, Felipe Faci;
el president del COE, Alejandro Blanco, i el secretari general del Ministeri de
Cultura i Esport, Víctor
Francos. ■
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