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CONFERÈNCIA  

L’OPERACIÓ CATALUNYA 

DIADA 2022 

 

A càrrec del periodista Quico Sallés 
 



Aquest acte està organitzat pel Grup d'Estudis Cunitencs 
"Delmacio de Conito" amb el suport de les Regidories  de Cultura i  
Patrimoni. En acabar se servirà un tast de cava 

Selecció de textos: Jaume Casañas 

EL CONFERENCIANT  
Francesc "Quico" Sallés i Fibla  
(Barcelona 1972). 
 Actualment viu a Sant Joan de Vilatorrada 
(Bages), casat i amb dos fills. És un periodista 
català especialitzat en la crònica política. Fill 
d'una nissaga de calderers, és el petit de quatre 
germans. Va estudiar Dret i després Periodisme 
mentre compaginava els estudis amb diversos 
oficis (calderer, mosso d'escorxador, cambrer). 
 Va debutar a la cadena SER a Osona. Des 
de llavors ha cobert gran part de la política cata-
lana, incloent-hi el judici al procés – amb repeti-
des estades a Madrid -, el de la cúpula dels Mos-
sos d'Esquadra i dels atemptats del 2017 a Barce-
lona i Cambrils. Ha col·laborat amb mitjans com 
La Vanguardia, Nació digital Osona, El Nacional 
i Euskal TB.  

  En l'actualitat treballa al digital "El Món" i ha col·laborat amb el programa Pregun-
tes Freqüents (FAQS) de Televisió de Catalunya i també al programa Kids XS de Catalunya 
Ràdio. 
 El 2019 va ser nomenat Periodista de l'Any de la Demarcació Catalunya Central pel 
Col·legi de Periodistes de Catalunya. 
 El 2020 va rebre el Premi Nacional de Comunicació Tarragona. 
 En aquests últims mesos està immers en una profunda investigació sobre tots els 
secrets que s'amaguen darrere de l'"Operació Catalunya" i que dia a dia va revelant amb tot 
detall a través de les pàgines de "El Món". De tot això ens parlarà detalladament en la seva 
xerrada d'avui, convidat especialment per la nostra entitat.  

OPERACIÓ CATALUNYA 

L'Operació Catalunya és una conspiració policial impulsada pel Govern de l'Estat que va 
tenir per objectiu frenar el procés independentista català. La trama muntada a Madrid va 
comportar proves falses, manipulació de dades, informes irregulars, agents secrets, filtraci-
ons interessades a la premsa i amenaces per obtenir informacions confidencials. És només 
una de les branques de l'ofensiva nacional contra l'independentisme català que, tot i que és 
de les que s'havien de mantenir ocultes, amb el pas dels anys s'ha convertit en la més es-
candalosa i sorollosa i ha permès conèixer diverses derivacions d'allò que s'ha donat per 
batejar com "les clavegueres de l'estat". 
 
L'endemà mateix de la manifestació de la "Diada" de l'11 de setembre del 2012 -amb el 
lema "Catalunya, nou estat d'Europa"- a la que un milió i mig de persones es van manifes-
tar pels carrers de Barcelona a favor del dret a decidir, la cúpula de la Policia Nacional 
activà una operació secreta al marge de processos judicials i de bona part de la mateixa 
estructura policial: 

L'operació consistirà a investigar i recopilar informació de polítics favorables a la independència 
de Catalunya sense cap autorització judicial, i per a fer això es van utilitzar dues vies: a través 
d'una unitat especial i secreta del Cos Nacional de Policia depenent del Ministeri de l'Interior, i 
també mitjançant l'ambaixada espanyola a Andorra depenent del Ministeri d'Afers Exteriors. 
Dintre de l'àmbit operatiu on es van obrir diversos apartats: un dels principals va ser "l'Operació 
Pujol" continuat d'altres on es pretenia desprestigiar i implicar polítics catalans i entitats inde-
pendentistes en casos de corrupció. Principalment CDC i ERC. 
 
El passat mes de maig, l'actual president del govern va haver d'admetre públicament que més de 
setanta policies havien treballat per combatre adversaris polítics i l'independentisme català, i que 
responsables polítics del màxim nivell com ministres i algun secretari d'Estat hi van participar 
en comportaments i maniobres clarament il·legals. El principal problema és que a cada dia que 
passa es van coneixent encara noves dades d'aquesta gran trama muntada a Madrid i en contra 
de l'independentisme català, que encara no s'ha acabat.  


