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Lluita contra la corrupció:  
cultura digital o bretxa social

La crisi del covid-19 ens ha 
obligat a plantejar-nos 
nombrosos interrogants, 
tant en l’àmbit personal 
com en el social. L’Ofici-

na Antifrau de Catalunya, des de la 
seva perspectiva, va percebre l’in-
crement de riscos en l’exercici de 
potestats públiques derivades de la 
crisi. Les mesures necessàries ex-
traordinàries per frenar l’extensió 
de la malaltia i les nefastes conse-
qüències econòmiques que de ma-
nera directa o indirecta se’n deri-
ven, exigeixen de les administraci-
ons públiques extremar la diligèn-
cia. Antifrau ha descrit algun dels 
riscos en matèria de corrupció o 
frau i ha fet les seves recomanaci-
ons, però no ha defugit l’existència 
del “risc d’oblit” dels col·lectius més 
vulnerables, que tenen una especi-
al feblesa a l’hora de posar-se 
d’acord, articular les seves necessi-
tats i posar-les en coneixement dels 
poders públics. 

L’especial vulnerabilitat d’aquests 
col·lectius –treballadors fora del sis-
tema de la Seguretat Social, no qua-
lificats, precaris, menors desempa-
rats, persones amb minusvalideses fí-
siques o intel·lectuals, etc.– ja existia 
abans de la pandèmia, perquè les po-
lítiques de protecció i redistribució 
del nostre Estat han estat deficients. 
Les desigualtats de les quals partíem 
s’han accentuat i, molt probable-
ment, seguiran per aquest camí as-
cendent si no se’n pren consciència i 
s’adopten mesures estructurals, més 
enllà de les merament assistencials. 

La crisi sanitària i econòmica que 
patim, i que es perllongarà durant 
més temps del que desitjaríem, no 
ha d’acabar amb una societat més 
desigual. Seria indigne, escassa-
ment democràtic i molt neci si cre-
guéssim que podem avançar com a 
societat prescindint d’una part no-
table del nostre capital humà. Els 
poders públics estan obligats a re-
alitzar polítiques públiques hones-
tes i també eficients. 

Hauríem de pensar que som da-
vant d’una oportunitat que exigeix 
l’esforç de tothom, el resultat del 
qual redundarà igualment en bene-
fici de tots, sense que l’interès gene-
ral sigui un eufemisme. 

En els mesos més durs de la pan-
dèmia ens vam adonar que els mit-
jans telemàtics permeten realitzar 
activitats que abans eren presenci-
als, i pensem amb encert que aquest 
és un bon camí per progressar. Pe-
rò no oblidem que teletreballar o te-
leestudiar només ha estat a l’abast 
d’una petita part de la societat. 

Indiscutiblement hem de fer una 
gran inversió en educació i un esforç 
molt més gran perquè l’educació di-
gital no sigui privativa d’un sector 
més privilegiat. Evitar la fractura di-
gital en l’educació, que ara s’ha po-
sat de manifest, és una reforma es-
tructural imprescindible per a la fu-
tura activitat econòmica moderna. 
Si també aconseguim tenir una ad-

ministració digital eficient, la nos-
tra societat tindrà gran capacitat 
per superar els seus problemes. 

Si volem un futur en què la nostra 
democràcia aprofundeixi en els va-
lors i no es quedi en formalitats, ne-
cessitem una societat, tota ella, que 
sigui capaç de conèixer, comprendre 
i incidir en les polítiques públiques. 

En aquest sentit, les recomanaci-
ons fetes per l’Oficina Antifrau per 
a l’exercici de les potestats públi-
ques durant la crisi del covid teni-
en com a primera finalitat el reforç 
de la confiança ciutadana en les ins-
titucions. En aquest sentit, cal més 
transparència de les administraci-
ons i una constant avaluació de les 
despeses –cosa que evitaria actes 
corruptes–, i molt especialment so-
bre l’eficiència de la gestió de les 
despeses derivades d’aquesta crisi. 

La transparència i l’avaluació i 
control de la despesa pública per 
part de la ciutadania només es dona-
ran si som capaços d’alfabetitzar i 
dotar tant la ciutadania com l’admi-
nistració pública d’una cultura digi-
tal real. No podem conformar-nos 
amb fer que ho sembli. Ha de ser. El 
covid ha comportat morts i una pro-
funda crisi en la nostra societat, pe-
rò podem sortir-nos-en si fem arre-
lar la cultura de la transparència i la 
integritat. O podem escollir el camí 
incorrecte: el que ens generi més 
desigualtat per no dotar, entre d’al-
tres, de coneixement digital la nos-
tra ciutadania. Permetre una fractu-
ra social com la digital és fer marcir 
la nostra democràcia.
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Si volem que la nostra 
democràcia aprofundeixi en 

els valors, necessitem una 
societat capaç d’incidir en 

les polítiques públiques
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Desobediència i 
enteniment pueril  

✒ Al judici que va tenir lloc la setmana passa-
da al Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya (TSJC) contra la mesa del Parlament que 
va presidir Carme Forcadell, i que va donar la 
llum verda a la votació de les lleis de desconne-
xió en el famós ple dels dies 5 i 6 de setembre 
de 2017, el fiscal Pedro Ariche es va concedir 
a si mateix –en la presentació de conclusions– 
una intervenció de lluïment. Quan es tracta de 
polítics independentistes, el lluïment sol con-
sistir a insultar els acusats com el ministeri fis-
cal no faria amb ciutadans normals: però amb 
aquests, la desqualificació i la mala bava explí-
cita s’entenen gairebé com un deure patriòtic. 
De manera que el fiscal Ariche, a més d’acu-
sar Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Coro-
minas i Lluís Guinó, així com la diputada de 
la CUP Mireia Boya, de desobediència, va 
aprofitar el moment per afirmar que havien 
perpetrat aquesta desobediència aviat i de 
pressa, a causa del seu “enteniment pueril”. 
Els va acusar, en resum, d’infantilisme, entès 
com a sinònim de poques llums. 
        
✒ L’infantilisme és un dels mals més estesos 
tant a Espanya com a Catalunya, de manera 
que no acaba de servir com a argument de pes 
per decantar les posicions confrontades en-
tre unionisme i independentisme. Ara bé, el 
nacionalisme espanyolista (encara més quan 
es manifesta com a nacionalisme d’estat) té el 
mal costum d’incórrer en una prepotència es-
tantissa que intenta dissimular la inseguretat 
de qui sap que ha d’abusar del poder perquè 
no té autoritat. No sé si això també és propi 
d’infants o d’adults, però és freqüent en 
aquesta mena de judicis. 
        
✒ És molt mal senyal, i el fiscal Ariche hau-
ria de saber-ho, que l’acusador senti la neces-
sitat de repetir una vegada i una altra que el 
judici que s’està celebrant no és un judici po-
lític, i que els acusats no seuen al banc dels 
ídem per la seva ideologia: perquè així no es fa 
més que subratllar que això és exactament el 
que està passant. Poques coses més puerils 
que negar l’evidència i mostrar els peus d’una 
forma tan inepta. Pel que fa a desobeir el Tri-
bunal Constitucional, val la pena recordar 
que els governs d’Espanya acostumen a prac-
ticar-ho amb relativa (i totalment impune) 
freqüència: només els executius de Mariano 
Rajoy, per esmentar un governant que al fis-
cal Ariche li deu semblar adult, en va acumu-
lar fins a trenta-quatre, d’incompliments de 
sentències del TC. Cap d’aquests incompli-
ments afectava la unitat territorial d’Espa-
nya, això és cert, però cadascun d’ells sí que 
posava en qüestió la seva qualitat com a es-
tat de dret. I no tan sols això, sinó que, en la se-
va declaració com a testimoni en un altre 
d’aquests judicis que no són polítics (el dels 
líders de l’1-O al Suprem, del qual Carme For-
cadell va sortir condemnada a onze anys i mig 
de presó), i a preguntes de l’advocada Olga Ar-
deriu, Rajoy va declarar –sota jurament– no 
tenir notícia d’aquests incompliments. I ni 
Marchena ni ningú del tribunal el va cridar ni 
tan sols a l’ordre. Coses de la justícia i la po-
lítica adultes, hem de suposar.
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La transparència i el control 
de la despesa pública per 

part de la ciutadania només 
es donaran si la dotem d’una 

cultura digital real


