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Els Mossos van fer rastrejar, des de
Reus, piulades d'activistes socials
Anonymous filtra diversos documents de «seguiment» de piulades fet des del
CESICAT de Reus | Un dels militants de la CUP de Reus, entre els espiats
Imatge de la seu del CESICAT, a Reus. Foto: Reus.cat.

Aquest cap de setmana, Anonymous, un grup de ciberactivistes a favor de la llibertat d'expressió i
informació, ha publicat diversos documents classificats que demostren, segons ells, que el Centre
de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), organisme de la Generalitat que depèn
del Departament d'Empresa i Ocupació i que té seu a Reus, ha fet seguiment de piulades a
Twitter de diversos activistes socials del país. Els documents, que es poden descarregar des de
diverses planes web (https://mega.co.nz/#!wQFwSZ6L!DT9DzG0U4AY1tEp1dXLZErFQNhut8dOcnb6o5HBA0k) , detallen seguiments de comptes de Twitter i
també d'etiquetes. Segons les informacions publicades, aquestes investigacions filtrades es van
fer per encàrrec dels Mossos d'Esquadra i coincidint amb diversos moments de tensió a la ciutat de
Barcelona com el Primer de Maig ?també les accions del #Novullpagar als peatges?, la cimera
del Banc Central Europeu a la capital catalana i l'aniversari del 15-M.
Els documents, uns 40 arxius filtrats, es van generar durant el passat mes de maig de 2012
coincidint amb aquestes tres dates, i inclouen imatges d'actuacions policials que els internautes
pengen a la xarxa, vídeos i fins i tot enllaços a mitjans de comunicació com NacióDigital.cat i
delCamp.cat. Entre altres, hi ha seguiments de membres de la mesa del Parlament, com la
diputada republicana Anna Simó o, per altra banda, del diputat de la CUP David Fernández, i
altres membres del partit independentista, com treballadors seus al Parlament o el cap de llista
per Barcelona a les eleccions del 2011, Xavi Monge. També s'hi poden trobar imatges i piulades
d'un militant de la CUP de Reus, Edgar Fernández
(https://twitter.com/edgarFdz/status/201372630295646209/photo/1) , o les piulades del compte
de Twitter reusenc @PrimaveraReus (http://www.twitter.com/PrimaveraReus) . Els documents
monitoritzen piulades i també algunes etiquetes de Twitter i els «investigadors» detallaven què
significava cada una d'aquestes etiquetes.
Què és el CESICAT?
El CESICAT (https://www.cesicat.cat/ca/que-es-cesicat) està ubicat al Tecnoparc, a l'edifici del
CEPID, de Reus, tot i que és un organisme controlat pel Govern de la Generalitat i que depèn del
Departament d'Empresa i Ocupació. Segons la plana web d'aquest organisme, la seves
competències són executar l'estratègia nacional de seguretat en les TIC establerta pel Govern de
la Generalitat de Catalunya, donar suport a la protecció de les infraestructures crítiques de les TIC
nacionals, promoure un teixit empresarial català sòlid en seguretat en les TIC i incrementar la
confiança i la protecció de la ciutadania catalana en la societat de la informació. Al llarg de tot el matí,
aquest mitjà s'ha intentat en posar en contacte amb el CESICAT, però no hem obtingut cap
resposta oficial sobre aquestes filtracions fetes aquest cap de setmana.
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