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Malauradament, no hi ha cap lloc al món sense corrupció. En trobem exemples al Regne Unit, Alemanya,
França, i també a Catalunya, tot i que els nivells de corrupció són diferents.
L’Estat espanyol és el país de la Unió Europea on els ciutadans se senten més afectats per la corrupció, al
davant de països com Romania o Eslovènia i molt lluny d’Alemanya o Dinamarca.1
Catalunya és una de les comunitats autònomes amb un nivell de transparència més alt, juntament amb
Castella i Lleó i Euskadi, i amb un índex menor de casos de corrupció per milió d’habitants.2 Tot i això, la
corrupció existent és totalment inacceptable.
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Fem un país sense corrupció
La corrupció sistèmica és una conseqüència de les males pràctiques de l’Estat espanyol, amb la participació
deliberada de governs i tribunals a l’hora de garantir-ne la impunitat (els governs espanyols, tant del PP com
del PSOE, han aprovat 15.000 indults entre el 1984 i el 2012).
Els casos de corrupció més flagrants es donen en processos de contractació d’obra pública connectats al
finançament dels partits polítics (casos Gürtel, Púnica, Palau, etc.) i aquest sistema ja va néixer amb l’esperit
de la continuïtat de les elits oligàrquiques espanyoles, preestablertes abans de la transició.
Per aquest motiu, l’única via per aturar la corrupció és partint de zero i creant entre tots un nou país capaç
d’establir un sistema polític que la persegueixi sense contemplacions, que modernitzi les institucions, creï
mecanismes de control i transparència i plantegi un sistema de finançament dels partits independent de la
contractació pública.

És a les nostres mans
Fem futur, fem la República de tothom!
1. (dades de la Comissió Europea, 2014)

2.(Transparency International)

