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Crítiques a la investigació dels
Mossos en el cas de la filtració de
dades personals
El Sindicat Independent dels Mossos (USPAC) assegura que no hi ha proves i
que, per voler córrer, "s'han carregat la investigació"| La policia catalana defensa la
tasca feta i nega les acusacions del sindicat

Una agent dels Mossos d'Esquadra | Martí Albesa

A Phineas Fisher, el hacker que presumptament va filtrar a Internet les dades personals de 5.540
Mossos d'Esquadra el maig del 2016, li ha sortit un curiós aliat: el Sindicat Independent dels
Mossos (https://www.uspac.cat/) (USPAC). Fisher porta dies assegurant que els detinguts la
setmana passada no tenen res a veure amb ell ni amb l'atac. Ara, l'USPAC confirma que els
principals sospitosos no serien més que "uns amics ?antisistema? que han fet uns cursos de
hackeig".
Quatre persones han passat fins ara per dependències policials
(http://www.naciodigital.cat/noticia/124588/hacker/buscat/assegura/mossos/no/detingut) en relació
a aquest afer: un home de 33 anys de Salamanca, una parella de 31 i 35 anys, que viuen al barri
de Sants de Barcelona, i un suís que viu també a Barcelona i hauria estudiat enginyeria de
telecomunicacions amb la parella (http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/mossosdesquadra/notapremsavw/298585/ca/laccio-coordinada-dun-grup-de-hacktivistes-va-possibilitarlatac-informatic-que-patir-el-sindicat-mossos-sme-labril-2016.do) .
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L'home de Salamanca és un vell conegut del moviment 15-M que hauria viscut una temporada a
Barcelona. Des del seu compte a Twitter, @vergman_ (https://twitter.com/vergman_) , resta mut
des de la seva detenció i posterior posada en llibertat. El "delicte" de @vergman_ seria haver estat
un dels primers que va enviar a les xarxes socials (Twitter i Quitter (https://quitter.es/main/all) )
l'enllaç per descarregar la base de dades robada al Sindicat dels Mossos d'Esquadra (SME).
Respecte a la parella de Barcelona, semblen ser petits delinqüents informàtics, ja que que la policia
afirma haver trobat a casa seva diversos forfaits falsos, 51 comandaments modificats per obrir
qualsevol cotxe i un falsificador de targetes. També hi van trobar programes bàsics de seguretat
informàtica i un servidor proxy (punt intermedi que permet amagar l'adreça d'Internet amb què
naveguem). Però res fa pensar que serien hackers del nivell del protagonista del vídeo de l'atac al
SME (https://www.youtube.com/watch?v=oTbI74ti0yY) .
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Tenien cartells d'Anonymous
El Sindicat Independent dels Mossos (USPAC) ha emès un comunicat on critica com s'està
portant el cas i la poca base de les proves, que demostrarien que "no es tracta de cap grup
organitzat, sinó d'uns amics "antisistema" que han fet uns cursos de hackeig". Aquesta és,
segons USPAC, "l'única informació que s'ha pogut provar, a banda d'uns cartells amb publicitat
d'Anonymous" i, també, la seva pertinença a "un grup universitari antisistema des del 2009".
Segons el Sindicat, dels ordinadors de la parella "no s'ha pogut treure cap informació que indiqui
que hagin pogut accedir a la pàgina del SME". Les proves són, diuen, "tan mínimes que els
detinguts han quedat en llibertat sense cap tipus de fiança, ni tan sols l'obligació de signar cada cert
temps al jutjat o retirada de passaport. Algú s'imagina que quedarien en llibertat sense fiança els
que hagin filtrat les dades de 5.500 funcionaris del CME estant en alerta 4?".
El sindicat critica també el procediment policial: "La filtració interessada i precipitada per la direcció
general de la Policia de les detencions ha impedit que pogués ser detinguda una quarta persona,
que ha tingut diversos dies per destruir les proves". I afegeix: "Són tan poc curosos tots plegats
que tenim l'atestat amb els noms dels altres que encara estan seguint. En la nostra opinió, s'han
carregat la investigació".
NacióDigital ha preguntat també als Mossos d'Esquadra el seu parer respecte a les acusacions
formulades per USPAC. ?Defensem i donem tot el suport a la tasca feta pels investigadors" han
respost. I han puntualitzat: "Són falses les acusacions que s'hagi fet una filtració interessada de les
detencions. Ens ratifiquem en el que diu la nota de premsa que vam fer accessible a tots els
mitjans
(http://www.naciodigital.cat/noticia/124689/accio/grup/hackers/va/possibilitar/atac/informatic/al/sin
dicat/mossos) ?.
L'autor confés de l'atac al Sindicat dels Mossos, Phineas Fisher, ha dit per activa i per passiva
als periodistes que no té cap relació amb els detinguts. Fisher havia desaparegut de la xarxa fa
dos mesos, però va reaparèixer després de les detencions. "He tornat perquè no vull que quatre
persones innocents s'hagin d'arrossegar pels tribunals durant anys en el meu nom", segons ha
comunicat personalment a aquesta periodista.
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