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COMUNICAT DE L’OFICINA  
DEL PRESIDENT CARLES PUIGDEMONT 

 
Davant les informacions aparegudes en diversos mitjans de comunicació, l’Oficina del 
president Carles Puigdemont manifesta que: 
 
- Les informacions aparegudes tenen com a fonament un informe de la Guàrdia Civil que 

està ple de falsedats, incongruències i intoxicacions. L’únic objectiu de l’informe és 

criminalitzar i desprestigiar l’independentisme català davant la comunitat internacional 

presentant-lo com un element desestabilitzador. 

 

- Les filtracions aparegudes es descontextualitzen de la realitat. Existeixen molts altres 

missatges sobre situacions polítiques en altres països que s’ometen intencionadament, la 

qual cosa és una manipulació que perjudica clarament el dret a una informació veraç i 

rigorosa. Molt més si l’única font possible d’aquesta manipulació són autoritats espanyoles. 

 

- La revelació de converses privades, que no tenen res a veure amb un delicte, és un 

instrument més de la guerra bruta que l’Estat Espanyol practica contra Catalunya, amb 

l’intent antidemocràtic de liquidar un moviment legítim, legal i democràtic i que compta amb 

el 52% del vot popular a les darreres eleccions nacionals catalanes. 

 

- Totes les activitats internacionals de l’Oficina del president Puigdemont, així com també del 

seu cap de l’Oficina, Josep Lluís Alay, i del seu equip jurídic, amb Gonzalo Boye al 

capdavant, són perfectament legals i tenen com a objectiu contribuir a la resolució 

democràtica del conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Fem política sovint contra 

l’acció il·lícita de poders de l’Estat que intenten anorrear i intimidar una opció legítima. 

 

- El fiscal de Barcelona va adreçar al Jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona un escrit de 

20 de juliol on demanava l’arxiu d’aquesta investigació contra Josep Lluís Alay en 

considerar-la una “investigació prospectiva, vulneradora dels drets i llibertats més 

elementals d’una societat democràtica”. 

 

- Estudiarem emprendre accions legals a l’Estat Espanyol, i a altres estats si és necessari, 

davant la possibilitat que s’hagi comès algun delicte de revelació de secrets oficials, ja que 

totes les evidències senyalen que la informació ha arribat a alguns mitjans abans que 

s’aixequés el secret de sumari. 

 
 

Barcelona, 3 de setembre del 2021 
 

 
 

Per a qualsevol dubte o qüestió quedem a la vostra disposició: 
premsa130president@protonmail.com 


