
 

 

 

                                                     

                                                                       Nota de premsa 

 

El director d’Antifrau de Catalunya alerta que “si 

la corrupció és sistèmica s'exclourà a certs grups 

socials, lesionarà a les institucions i els drets dels 

ciutadans quedaran afeblits"  

 
 Miguel Ángel Gimeno ha fet aquestes declaracions en el marc de la 

inauguració de la vuitena edició del curs d’estiu, que organitza 

l’agència anticorrupció de Catalunya, i que enguany s’ha dedicat a 

“Corrupció, desigualtat i confiança” 

 

 El politòleg Manuel Villoria ha manifestat, durant la seva ponència 

que "tots ens podem autogovernar si tots els vots valen igual. No es 

pot atemptar contra la igualtat política" 

 L’investigador en temes de desigualtat i corrupció d’Intermón-Oxfam, 
Hernan Cortés, ha asseverat que a l’estat espanyol “els beneficis 
empresarials creixen i els salaris encara estan per sota del nivell 
d’abans de la crisi. De fet, les elits tenen mecanismes per capturar la 
política com les portes giratòries” 
 

 En el decurs de les dues taules rodones, que s’han celebrat en el 
marc del curs d’estiu, la majoria de participants han alertat del perill 
de la captura de l’estat i les seves polítiques, un element, han 
coincidit tots ells, que respon a interessos particulars i afebleix 
l’interès comú i afavoreix la desigualtat 
 

 El director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Joan Xirau, ha 
conclòs les jornades reivindicat la necessitat d’un Pla Nacional contra la 
corrupció integral i unitari i ha manifestat que fins que no arribi 
“intentarem construir polítiques que millorin la lluita contra la corrupció” 
 
 

 
 
Dijous, 4 de juliol- Avui s’ha celebrat la vuitena edició del curs d’estiu de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), 
que enguany ha tractat sobre “Corrupció, desigualtat i confiança”.  
 
El director d’Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha inaugurat les jornades 
advertint que “si la corrupció és sistèmica s'exclourà a certs grups socials, 
lesionarà a les institucions i els drets dels ciutadans quedaran afeblits." En 
aquests sentit, ha afegit que “hi ha un cercle viciós de mal govern, que dona 
prevalença als grups de pressió. Això crea un estat de govern fràgil.” Gimeno 



també ha manifestat que hi ha polítiques que representen una captura de l’estat, 
perquè no es fan amb criteris d’interès general sinó amb criteris particulars. 
 
D’altra banda, el director de Prevenció de l’Oficina d’Antifrau de Catalunya, Òscar 
Roca, durant les seves paraules de presentació del curs ha indicat que “ha arribat el 
moment que les estratègies de prevenció siguin incorporades a l’agenda 
pública.” I ha afegit que algun dia s’incorporaran a les administracions públiques la 
gestió dels riscos i l’enfortiment del sistema d’integritat institucional. 
 
 
 
El vuitè curs d'estiu de l’Oficina Antifrau de Catalunya,  que s’ha celebrat durant el 
dia d’avui al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona amb el suport del  
CUIMPB, s’ha centrat en els efectes nocius, econòmics, polítics i socials que han 
situat la corrupció com una de les principals preocupacions de la ciutadania. 
 
L’eix principal que s’ha abordat és la corrupció com a impediment de l'execució de 
polítiques públiques i sobre l’encariment que representa en el cost dels béns, 
prestacions i serveis públics i com minva els principis d'objectivitat i legalitat i atenta 
contra els principis de transparència i rendició de comptes, essencials en qualsevol 
Estat democràtic. 
 
El Curs d’estiu d’enguany s’ha dividit en dos granes blocs: Les dimensions de la 
desigualtat i la seva incidència en la corrupció i Reflexions sobre la situació 
actual i perspectives de sortida.  
 
 

 Les dimensions de la desigualtat i la seva incidència en la corrupció 
 
El primer bloc s’ha iniciat amb una ponència del politòleg de la Universitat Juan 
Carlos I, Manuel Villoria, que ha reflexionat sobre les greus conseqüències que està 
tenint la crisi econòmica amb les persones més desafavorides. Villoria ha emfatitzat 
“tots ens podem auto governar si tots els vots valen igual. No es pot atemptar 
contra la igualtat política”. El politòleg ha prosseguit el seu discurs  manifestant 
que la transparència porta al control ciutadà, a millors governs i, per tant, comporta 
menys desigualtat i menys corrupció.  
 
El primer bloc temàtic, també ha comptat amb una taula rodona, que ha tingut lloc al 
llarg del matí i que ha estat moderada per la periodista Karma Peiró, s’ha abordat 
amb l’expertesa del sociòleg expert en desigualtat Pau Marí-Klose, la historiadora 
econòmica de la Universitat de Lund de Suècia, Sara Torregrossa; el president de 
l’Institut de Drets Humans de Catalunya, David Bondia; i la politòloga de la 
Universitat Pompeu Fabra, Tània Verge. 
 
En aquesta taula s’ha conclòs, per part del sociòleg Marí-Klose que “la desigualtat 
està a l’arrel de la corrupció. La corrupció penalitza als més pobres i l’eina més 
eficient per corregir la desigualtat i la corrupció és l’estat del benestar”. En 
aquest sentit, també la historiadora Torregrossa ha manifestat “hem diferenciat 
l’àmbit públic i privat, però el públic potser un reflex del privat i està en mans 
de la ciutadania i la seva mobilització que això es modifiqui.” Per la seva banda, 
la politòloga Verge ha asseverat “les perspectives de gènere són imprescindibles 
pel disseny d’estratègies eficaces i socialment justes de lluita contra la 
corrupció.” I ha tancat les conclusions d’aquesta taula el president de l’Institut de 
Drets Humans de Catalunya argumentant que “la lluita contra la corrupció i els 



 

 

 

drets humans han d’enfortir els vincles perquè s’ha 
d’incorporar la perspectiva dels drets humans a la lluita contra la corrupció”.    
 
 
 
 
 
 

 Reflexions sobre la situació actual i perspectives de sortida 
 
El segon bloc del curs d’estiu d’Antifrau, reflexions sobre la situació actual i 
perspectives de sortida, ha comptat amb la ponència de Hernan Cortés Saenz, 
Investigador en temes de desigualtat i corrupció d’Intermón-Oxfam. Cortés ha 
manifestat que “a nivell espanyol hi ha recuperació econòmica però la riquesa 
s’acumula en pocs. Cada vegada els salaris tenen  menys pes en la creació de 
riquesa a l’estat espanyol. Mentre els beneficis empresarials creixen els salaris  
encara estan per sota del nivell d’abans de la crisi. De fet, les elits tenen 
mecanismes per capturar la política com les portes giratòries.” 
 
El segon bloc ha comptat també amb una taula rodona, conduïda per la periodista i 
degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet, que ha comptat amb 
els següents experts:  Joan Majó, exministre d’Indústria; Marina Subirats, Sociòloga, 
experta en temes d’educació de la Universitat Autònoma de Barcelona; David 
Fernàndez, Periodista i activista social;  i Carles Casajuana,  Diplomàtic i autor de la 
novel·la sobre corrupció Un escàndol sense importància. 
 
En el decurs d’aquesta taula, l’exministre d'Indústria i enginyer, Joan Majó ha 
assegurat que la corrupció ajuda a augmentar les desigualtats però no al revés i que 
tant la corrupció com la desigualtat fan augmentar la desconfiança. Tanmateix, la 
sociòloga Marina Subirats ha asseverat "el focus de la corrupció s'hauria de 
posar en les grans empreses, que són les que intenten passar per sobre de 
totes les normatives". I ha afegit que "les empreses que hagin corromput no 
haurien d'accedir a cap contracte públic." Per la seva part, el periodista David 
Fernàndez s’ha preguntat si "estem en una democràcia o en una plutocràcia? on 
mana qui té més poder. No hi ha corrupció sense corruptors i el que preocupa 
no és només la corrupció, sinó la impunitat." En aquesta mateixa taula, el diplomàtic 

i escriptor Carles Casajuana ha assegurat que no tenim una societat profundament corrupta, 
però tenim la sensació de corrupció alta perquè es concentra molt en el sistema polític, 
principalment en el finançament dels partits, relacionat amb la contractació pública i la 
requalificació de terrenys 
  
  

 Conclusions del vuitè curs d’estiu d’Antifrau de Catalunya: Corrupció, 
desigualtat i confiança 

  
El vuitè curs d’estiu de l’Oficina Antifrau de Catalunya ha estat clos pel director adjunt de la 
institució, Joan Xirau, que ha manifestat que en el decurs de la jornada s’han recollit visions 
optimistes i pessimistes dels problemes i eixos temàtics que s’han plantejat. Xirau ha 
assevera que els elements optimistes s’han emmarcat en  una necessitat de tenir solucions 
a mig i llarg termini. I ha prosseguit “per això, la posició més raonable és la d’un realisme 
actiu i rigorós amb elements d’aportacions científiques orientat a la millora de la 
nostra democràcia i al bon govern.” 



Tanmateix, el director adjunt  ha asseverat “ens agrada recordar que som un estat social 
i democràtic i de dret. El primer element és social i s’ha de fer amb polítiques de 
benestar.” 
  
Finalment, ha reivindicat la necessitat d’una visió global i general que comporti  una agenda 
política global, unitària i integrada. I ha conclòs “necessitem una proposta de pla 
nacional, integral contra la corrupció. Nosaltres, fins que no arribi, però, intentarem 
construir polítiques que millorin la lluita contra la corrupció.” 
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