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Benvolguda Secretària general, 

En nom meu i de l’ex-vicepresident del Parlament de Catalunya, Josep Costa, us enviem 

aquesta carta per a posar de manifest l’obstruccionisme i la manca de voluntat de la justícia 

espanyola i del govern espanyol a l’hora d’investigar i contribuir a l’aclariment dels casos 

d’espionatge polític amb el programari Pegasus que es van produir contra nosaltres dos i unes 

quantes desenes més de polítics i activistes de la societat civil catalana. 

Davant de l’informe publicat per Citizen Lab, de la Universitat de Toronto, que exposava els 

fets i les proves d’aquest espionatge contra persones del moviment independentista català, vam 

presentar una demanda contra el govern espanyol per la via contenciosa-administrativa per a 

obtenir una reparació com a víctimes d'aquesta actuació completament contrària al dret: 

l’espionatge d’adversaris polítics per raons estrictament ideològiques. És a dir, la persecució de 

persones que pertanyem a un grup objectivament identificable com som els independentistes 

catalans. 

Des de bon principi, l’actitud de la justícia espanyola i del govern espanyol, com a part 

demandada i en la seva posició a través de l’advocacia de l’estat i la fiscalia, ha estat de negació 

dels fets i de negativa a estudiar les nostres demandes. El govern espanyol no va col·laborar en 

un principi aportant els expedients que se sol·licitaven i, quan ho va fer, va ser per negar una 

evidència reconeguda per la directora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) espanyol, que 

havia reconegut públicament que sí que havien espiat polítics independentistes catalans. 

Tant si l’espionatge a nosaltres dos va ser dins del marc d’autorització secreta de les actuacions 

sota protecció legal del CNI com si no, la justícia espanyola té (d’acord amb la doctrina del 

Tribunal Europeu de Drets Humans) l’obligació de revisar unes actuacions que pel seu caràcter 

massiu i secret han comportat la restricció d’una gran quantitat de drets fonamentals que és 



  

 

funció dels poders públics protegir-los. Però aquesta no és actualment l’actitud ni la voluntat 

de la justícia espanyola ni del govern espanyol, que el dia d’avui no han donat resposta a les 

exigències de transparència, retiment de comptes i depuració de responsabilitats. 

Volem fer conèixer el nostre cas i les dificultats —per no dir directament impediments— que 

estem trobant davant d’un escàndol que a qualsevol estat democràtic hauria provocat una crisi 

institucional de dimensions extraordinàries. Espanya no es comporta en relació amb Catalunya 

com un Estat de Dret i per això demanem la vostra empara. 

 

Cordialment, 

 

 

 

 

Quim Torra i Pla 
131è president de Catalunya 
 

Josep Costa 
Ex-vicepresident del Parlament de Catalunya

Girona, 3 de febrer de 2023 
 


