¿Podem prevenir la corrupció?
II Jornades Europees: Joves – Ciutadania –
Transparència i Lluita contra la Corrupció
RELATORIA
DIJOUS 11 DE MAIG
Presentació de les Jornades. Consuelo Vidal Hernandis. Atelier ONGD i
Observatori Ciutadà contra la Corrupció
Aquestes segones Jornades Europees es realitzen en el marc d’un Projecte Erasmus+ en el qual
participen com a sòcies dues entitats europees: CONG, de Croàcia i RISCC, d’Itàlia; que també
estigueren presents en les anteriors Jornades, celebrades al maig de 2016.
Les actuals Jornades, doncs, donen continuïtat a les realitzades fa gairebé un any; però, Consuelo
explica que llavors l’accent es posà a abordar la relació entre Transparència i Lluita contra la
Corrupció i que en aquesta ocasió el focus d’atenció està en la temàtica de la prevenció. Per a
centrar la temàtica, les entitats organitzadores s’han plantejat la pregunta central al voltant de la
qual giren aquestes Jornades “podem prevenir la corrupció?”
Expressa que amb el programa previst es pretenen obtenir algunes respostes a la pregunta
formulada des de diferents àmbits institucionals i socials; des de l’àmbit institucional, amb la
presencia en les Jornades de representats d’algunes institucions de la Generalitat Valenciana
responsables de prevenir la corrupció; des de l’àmbit municipal i des de les organitzacions
ciutadanes, amb la seua iniciativa i el seu compromís.
També explica que hi ha entre ambdues Jornades objectius, similituds i fils conductors comuns;
com el de propiciar espais de diàleg i intercanvi d’experiències entre representants institucionals,
responsables polítics, experts i ciutadans, especialment joves. Un altre objectiu és el d’aportar
eines i noves vies d’acció per a la participació política i social de la ciutadania; i amb aquest
propòsit es realitzarà l’últim dia un taller d’elaboració de propostes concretes d’acció.
Així doncs, les Jornades pretenen subratllar la voluntat de les entitats organitzadores de teixir
aliances amb altres organitzacions que treballen en matèries afins tant de l’estat espanyol com
d’altres països de la Unió Europea, amb qui queda encara molt treball per desenvolupar.
.

1

Ponència introductòria: Juan Pedro Yllanes. Exmagistrat de la Audiència
Provincial de Palma de Mallorca. Diputat de Podemos per les Illes Balears.
Juan Pedro Yllanes va llançar un missatge d’alerta, adduint que s’està duent a terme un atac a
l’Estat de Dret des del Ministeri de Justícia amb la connivència de la Fiscalia Anticorrupció.
Tot partint de la pregunta que fila les jornades, “podem prevenir la corrupció?”, contesta que no
només podem; sinó que hem d’atallar la corrupció per salvar la democràcia.
Com a diputat, planteja els reptes als quals hagueren de fer front en arribar al Congrés dels
Diputats. El principal repte és que no hi havia una Comissió Parlamentària específica que
s’ocupara directament dels casos de corrupció. Finalment, aconseguiren crear una Comissió
Permanent no Legislativa. Aquesta Comissió funciona al voltant de les tres temàtiques:
a) Finançament partits polítics: Assenyala com a principal problema que les persones
jurídiques poden donar diners als partits, i que aquest tipus de donacions poden ser
finalistes (com a exemple posen les portes giratòries); i com un altre problema, les
donacions anònimes, vinculades a les fundacions dels partits polítics, que tenen un
finançament més lax.
b) Organismes reguladors en matèria econòmica.
c) Protecció dels denunciants en casos de corrupció.
A més, planteja les propostes següents:
a) La derogació de les lleis desfasades. Com a exemple: la Llei d’Enjudiciament Criminal és
de 1982 i la Llei d’Indult de 1870.
b) Acabar amb les portes giratòries.
c)

Proposició de Llei destinada a crear una autoritat independent de control de la corrupció
i de protecció als denunciants.

d) Derogació de l’article 324 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, que estableix terminis
peremptoris en les causes penals. Suposa una trampa per a la instrucció dels casos de
corrupció i un perill per a l’Estat de Dret. Estableix terminis molt curts: de 6 mesos i
possibilitat de pròrroga de 18.

Per a finalitzar, parla de les dificultats de treure aquestes propostes avant en un període convuls
en el qual es tracten els Pressupostos Generals de l’Estat i la moció de censura a l’actual President
del Govern. I quan Ministeri de Justícia actual té una postura opositora; ha remogut quatre fiscals
i estan tractant d’eliminar l’acusació popular.
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DES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, ¿ES POT PREVENIR LA
CORRUPCIÓ?
Institucions de la Generalitat Valenciana responsables de prevenir la
corrupció
Francisco Javier Gil. Subdirecció de Qualitat i Inspecció de Serveis de la
Conselleria de Transparència.
Presenta la Subdirecció de Qualitat i Inspecció de Serveis com un òrgan intern que vetlla pel
compliment de la legalitat i la inspecció en tots els departaments de la Generalitat Valenciana.

Inclou una Comissió d’inspeccions sectorials presidida per la Conselleria de Transparència i
compta amb funcions de participació en els serveis de modernització de la Generalitat mateixa.

El ponent va presentar el Pla d’Actuació que preveu l’actuació en matèria de transparència dels
pròxims dos anys, i ens remet a la pàgina web de la Conselleria de Transparència / GVA Oberta
(http://www.gvaoberta.gva.es/).
Hi ha un balanç sobre l’augment de control de la legalitat i de les denúncies. Les causes se centren
en el fet que en l’actualitat Conselleria és més visible i que existeix la percepció que als
denunciants se’ls farà més cas. Les xifres: en 2013 hi havia només 3 llocs d’inspecció i en
l’actualitat n’hi ha 11.
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María José Rodríguez Blasco. Direcció General de l’Advocacia de la
Generalitat.
Explica les funcions de l’Advocacia de la Generalitat en dos nivells.

a) A nivell consultiu. Informes facultatius que no són vinculants i altres preceptius que
van a demanda.
b) A nivell de defensa de la Generalitat Valenciana. No només abraça les
administracions territorials, també en les seues empreses i fundacions.

Una de les limitacions que assenyala és que l’Advocacia no té capacitat de decisió
respecte a si es persona en una causa o no, és sempre una instància superior qui
decideix.
Així mateix, assenyala sis propostes per a avançar en la prevenció de la corrupció:
a)

Aplicació de la normativa, dels controls d’intervenció; realització d’auditories i d’un
control financer permanent.

b)

Foment de la transparència.

c)

Recuperació efectiva dels recursos sostrets a l’erari públic.

d)

Modificació dels tipus delictius i/o de la jurisprudència.

e)

Estatut del denunciant.

f)

Labor de la societat civil, de plataformes i de mitjans de comunicació.

Fabiola Meco. Agència de Prevenció i lluita contra el frau i la corrupció de
la Comunitat Valenciana.
Parla de la prevenció de la corrupció com la pedra angular de la democràcia i de l'Estat de
Benestar. I assenyala que el nostre país no té un problema de corrupció administrativa, sinó
política. Com a principals problemes que ha generat la corrupció política, apunta:
a) Una justícia precaritzada sense mitjans.
b) Codi penal desfasat, no actualitzat, amb lleis “furtagallinas”; que estableixen terminis
d'instrucció molt breus, que afavoreixen la prescripció de delictes, que inclouen penes molt
baixes i que n’exclou altres (com l'enriquiment il·lícit).
Els aforaments polítics i els tribunals polititzats provoquen que es donen molts indults com
una decisió política.
c) El Consell General del Poder Judicial frena les iniciatives dels jutges més avantguardistes.
d) L'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana
naix de l'Acord del Botànic i de la recentment aprovada Llei de lluita contra el frau i la
corrupció; i respon a la necessitat de crear una agència independent i amb capacitat
sancionadora.
Algunes de les temàtiques que planteja l'Agència són la protecció del denunciant i el treball amb
la societat civil. Va destacar com a fita important que l'adreça de l'agència està proposada per la
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ciutadania. Aquest fet és fonamental, perquè, en les seues paraules, “sense la participació
ciutadana, la millora de la transparència no existeix”.

Emilia Bolinches. Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública
i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.
En primer lloc, Emilia Bolinches va aclarir la diferència entre la Conselleria de Transparència i
Consell de Transparència. Mentre que la Conselleria és l'òrgan executiu del govern autonòmic, el
Consell és un òrgan de control independent. La contradicció ve perquè el pressupost del Consell
depén precisament de la Conselleria a la qual ha de controlar. Dins del Consell hi ha dues
comissions: la consultiva i l'executiva, que no està formada.
El Consell encara està molt limitat en les seues funcions. La Llei de Transparència li encomana 14
funcions; però és una fal·làcia perquè no compten amb mitjans suficients. Solament estan
complint la primera, proporcionar informació als ciutadans i respondre a les sol·licituds. Les
xifres: en 2016, de 118 reclamacions que es van fer només se’n van atendre 25. En 2017, de 49 que
s'han presentat fins al moment se n’han resolt 37. Per això, argumenta que en aquests moments la
funció del Consell en la prevenció de la corrupció és indirecta, no directa; pot prevenir la
corrupció informant els ciutadans i ciutadanes perquè puguen actuar com a tallafocs de les
pràctiques corruptes.
Sobre la Llei de Transparència valenciana de 2015, assenyala que es va fer ràpidament i sense
participació ciutadana; que és molt aparent i teòrica i li falta molta practicitat.
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DIVENDRES 12 DE MAIG
DES DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL, ¿COM PREVENIR LA CORRUPCIÓ?
Rosa Pérez Garijo. Diputada d’EUPV en la Diputació Provincial de
València.
Rosa Pérez Garijo planteja els problemes següents en la lluita contra la corrupció:
a) La no-divisió de poders. Els aforaments polítics plantegen la dicotomia que les persones
que han d'investigar depenen dels investigats.
b) La desprotecció dels denunciants.
c) Mecanismes i lleis desfasades.
Per a això, planteja les propostes següents:
a) Garantir la declaració de béns dels càrrecs públics.
b) Augmentar l'accés a la informació, que hi haja major facilitat per a accedir als expedients.
c) Garantir la protecció dels denunciants.
d) Triar persones honrades.
e) Educar en llibertat sobre tots aquests temes.
f) Atallar la cultura de la connivència i l'opinió de “jo, si estiguera ahí, també ho faria”.
g) Desenvolupar la legislació per a atallar l'enginyeria econòmica que facilita la corrupció.

Silvia Vernia. Directora d’Anàlisi de l’Oficina per a la Transparència i les
Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona.
Explica les actuacions de l'Oficina per a prevenir la corrupció. En primer lloc, la bústia ètica i de
bon govern, que va començar a funcionar recentment, al gener de 2017. És una eina de
participació perquè la ciutadania puga comunicar de forma segura en els ajuntaments fets i
conductes contràries a la gestió ètica de l'Administració; i que, d'aquesta forma, es puguen captar
les males praxis en etapes primerenques i es puga atallar. No obstant això, no tenen competències
ni penals ni disciplinàries.
Funciona de manera bidireccional, garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de
l'informant. L'anonimat es garanteix pel navegador THOR, que no rastreja l'adreça IP i funciona
per nòduls. Esmenta el canvi de percepció que la mesura imposa en l'àmbit administratiu, en el
qual sempre s'ha partit de la identificació prèvia.
Algunes dades importants de la Bústia és que va nàixer en col·laboració amb el Grup Ciutadà
contra la Corrupció i que per al seu desenvolupament es va utilitzar el producte lliure globaleaks,
comptant amb el suport de Xnet i una empresa especialitzada. També insisteix en la comprovació
de les denúncies; les proves han de ser contundents i només quan es fa la comprovació dels fets
s'actua o, si escau, es passa a Fiscalia.
(Tota la informació sobre la bústia: https://ajuntament.barcelona.cat/bustiaetica/ca)
La segona proposta de l'Oficina per a prevenir la corrupció és el projecte normatiu del Codi Ètic i
de Conducta. És un projecte que ha de ser aprovat encara pel Consell Municipal de Barcelona, que
en aquests moments té un escenari molt fragmentat.
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El seu àmbit d'aplicació és molt heterogeni, inclou unes 489 persones. Per això, s'ha hagut de fer
un codi molt concret perquè les mesures siguen aplicables per a cada càrrec dins de
l'Administració; ho han fet a través de les normes de conducta, en què ressalta les normes
relatives al conflicte d'interès.
El sistema de seguiment i avaluació l’exerciria el Comitè d'ètica, integrat per un màxim de cinc
persones que són proposades per la Comissió de Presidència, són triades pel plenari per una
majoria de dos terços; i són nomenats per l'Alcaldia.
Finalment Silvia proposa alguns punts a treballar per a millorar en la prevenció:
a) Millorar el dret d'accés a la informació.
b) Millorar la difusió. Actualment entren en la bústia ètica de 2 a 3 casos cada dia.
c) Utilitzar les noves tecnologies perquè puguen fer un mapa de seguiment aplicatiu que
permeta llegir tots els documents per a formular unes preguntes de fàcil resposta.
d) Auditories econòmiques, que pogueren arribar a establir un mapa de riscos a partir del que
ha fallat en els projectes.

Un esdeveniment que va assenyalar com molt positiu i que hauria d'estendre's a altres universitats
és la creació en 2016 del màster en ‘Prevenció, control i reacció davant la
corrupció. Public Compliance, bon govern i bona administració’, que va nàixer com a
conseqüència d'un conjunt de reflexions de professors de la Universitat de Barcelona (UB) en
col·laboració amb l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).
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EXPERIÈNCIAS D’ALTRES PAÏSOS EUROPEUS
Duje Prkut. Membre de l’organizació GONG, de Croàcia.
Com a primer tema, tracta la prevenció de la corrupció a Croàcia, en què inclou el projecte
“Pressuposat Local Obert”, que tracta d'augmentar la transparència dels pressupostos locals
mitjançant la comparació gràfica de les partides de les administracions de cada localitat.
En relació a la prevenció, parla del projecte finançat per la UE – “Pazi(n) pressupost!”, en el qual
GONG va participar com a soci, que va dur a terme el primer pressupost participatiu a Croàcia.
Primer, van llançar una convocatòria perquè els ciutadans pogueren proposar idees per a treballs
públics xicotets. I arran de l'anàlisi d'aquestes propostes, organitzaven debats locals a 12 barris a la
ciutat en els quals els ciutadans i ciutadanes van triar els projectes que es durien a terme.
Des de GONG han dut a terme una recerca sobre la “xarxa de captura de l'Estat”; en la qual
estableixen tres instruments principals: l'ocupació, la construcció i la planificació urbana. Els
polítics que han incorregut en casos de corrupció utilitzen aquests factors per a la creació de
xarxes de clients, la neteja de diners mitjançant la construcció i la irrupció de la figura dels
inversors en la planificació urbana –vendes públiques a baix preu, no consulta prèvia i preferència
dels interessos privats en detriment dels públics-.
En la recerca, perceben una millora en la política nacional anticorrupció i certa obertura, però
denuncien que l'elit política segueix sense tenir interès en el tema. Per això, entén que la clau del
canvi està en els governs locals.
Finalment, presenta dues iniciatives ciutadanes contra la corrupció urbanística: “Protegint el
nostre parc!” i “Srdj és nostra!”. En la primera, es va lluitar contra un canvi il·legal en el pla
urbanístic que responia a la creació d'un camp de golf per part de capital estranger. Experts i
estudiants van realitzar recerques sobre els inversors i sobre els conflictes d'interés dels polítics; i
van dur a terme una batalla legal i una batalla política, que finalment van guanyar: després de 4
anys de lluita es va desestimar la construcció.
La segona iniciativa ciutadana “Srdj és nostra!” també tracta de la corrupció en la permuta de
terres. El govern volia construir primer una església i després un complex esportiu en un parc i les
veïnes i veïns ho consideraven totalment inadequat. Van realitzar les recerques sobre els
interessos i una campanya comunicativa molt important, i la gent va ocupar el parc amb activitats
dia i nit. També van triomfar i es va abolir la proposta de l'alcalde.

Lorenzo Segato. Director Executiu de RISSC –Centre d’Investigació i Estudi
sobre la Seguretat i la Criminalitat-, d’Itàlia.
A manera contextual, Lorenzo Segato explica que a Itàlia es van promulgar dues noves lleis
anticorrupció en 2012 que van suposar un avanç important. Anteriorment, només existia legislació
penal sobre la corrupció i aquestes lleis van posar l'accent en la fase preventiva.
Aquestes lleis van ser l'avantsala de l'actual model italià de prevenció de la corrupció. A partir
d'una taula model de valoració del risc, que elabora una autoritat anticorrupció a nivell estatal,
totes les Administracions Públiques estan obligades a realitzar-la i publicar els resultats. Per a
calcular el risc, realitzen una mitjana entre el valor de la probabilitat de corrupció –inclouen
anàlisi de la discrecionalitat, de la rellevància externa, de la complexitat del procés, del valor
econòmic, pluralitat del procés i control- i la valoració de l'impacte –que inclou l'impacte
organitzatiu, econòmic i en la reputació-.
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A partir d'aquesta valoració, cada Administració publica el seu Pla Triennal de Prevenció de la
Corrupció, que ha de ser publicat en les seues pàgines web i actualitzat cada any.
Aquest model està en els seus primers anys i no ha demostrat una eficàcia visible, el principal
inconvenient és que són les mateixes administracions les que han d'advertir sobre els seus riscos.
Però també ha demostrat ser un instrument útil i una font important de dades per a les mateixes
administracions, que estan introduint una sensibilitat i una voluntat cap al tema. A més, en
publicar-se, la ciutadania també pot actuar en el control.
Finalment, Lorenzo planteja la idea d'arribar al nivell europeu. En aquests moments la lluita
contra la corrupció està fragmentada, i si es vol arribar a aconseguir canvis reals ha de ser
coordinada. Per a açò, proposa la creació de xarxes de dades entre ciutats a nivell global.

INICIATIVES CIUTADANES DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA
CORRUPCIÓ
LES TIC COM A EINES DE PREVENCIÓ Y LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ
Annex I
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MESA D’EXPERIÈNCIES I INICIATIVES DE LA SOCIETAT CIVIL
CAS BLASCO: UNA EXPERIÈNCIA CIUTADANA DE LUCNA CONTRA LA
CORRUPCIÓ
Consuelo Vidal. Atelier ONGD y Observatori Ciutadà contra la Corrupció
Consuelo Vidal explica quina postura es va prendre des d’Atelier ONGD davant el Cas
Blasco. Atelier va partir per exigir el seu dret d'accés a la informació, va seguir per presentar la
batalla judicial -amb la presentació de dos recursos contenciós-administratius i el suport per la via
penal a la CVONGD- i de lliurar una batalla d'opinió.
Aquestes dues sentències van ser guanyades per l'organització, però amb clarobscurs. D'una
banda, els permet obtenir els recursos per a dur a terme els projectes que havien sigut
injustament denegats; però, d'altra banda, van tenir un llarg període de tramitació de 5 i 6 anys,
no es van acceptar algunes de les pretensions d’Atelier, i només una de les sentències condemna
en costos la Generalitat.
Explica en què va consistir la trama corrupta del Cas Blasco, que estava composta per empreses –
d'Espanya i Estats Units-, organitzacions, polítics i alts funcionaris de l'extinta Conselleria
de Solidaritat. D'un total de 5.667.930,54 € provinents de recursos públics i pagats a les
organitzacions de la trama entre els anys 2009 i 2011, únicament 585.174,16 € van ser transferides al
país de destinació, sense que s'haja pogut acreditar si aquests recursos es van destinar als
projectes subvencionats o no.
Reflexiona que el Cas Blasco marca un abans i una després en la resposta ciutadana a la corrupció:
activa unes iniciatives ciutadanes pràcticament inexistents en el moment en què el cas aflora a
l'opinió pública; i fins i tot es creen noves organitzacions amb l'objectiu exprés de treballar en la
lluita contra la corrupció, com Acció Cívica i l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
A més, deixa un important aprenentatge, les organitzacions obtenen una rellevant informació
sobre els punts crítics en l'itinerari de gestió de subvencions per part de l'Administració Pública
(licitacions, comissions tècniques, procediments d'avaluació, etc.).

Lourdes Mirón. Coordinadora Valenciana d’ONGD (CVONGD)
Lourdes Mirón explica les accions que des de la CVONGD han desenvolupat en la lluita contra el
Cas Blasco. Fixa tres objectius principals. En primer lloc, la recuperació de la dignitat de la
cooperació al desenvolupament i de les ONGD. A través de les xarxes socials i dels mitjans de
comunicació, van tractar que l'opinió pública deslligara la idea de la corrupció a la de cooperació,
amb la convicció que les ONGD poden cometre errors tècnics, però no s'intenten lucrar de forma
generalitzada.
També tenen un compromís amb la justícia, per a lluitar contra la impunitat mitjançant
l'aportació a la ciutadania de la informació veraç i actualitzada. Finalment la recuperació dels
fons. Únicament, a data d'avui, s'han recuperat entorn de 200.000€ dels més de 5.000.000€ robats.
La principal eina que han creat és la campanya de comunicació #justiciacasoblasco; des de la qual
han creat una pàgina web específica que inclou les biografies dels imputats, totes les notícies i les

10

cronologies sobre el Cas. També realitzen campanyes de recaptació de fons per a sufragar les
despeses derivades de la batalla.

Antonio Penadés. Acció Cívica
Antonio Penadés, seguint el camí de les altres ponents de la mesa sobre el Cas Blasco, assenyala
l'aprenentatge i la incursió de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania en general en
la lluita contra la corrupció. Centra la seua intervenció en una alerta: des del Ministeri de Justícia
estan tractant d'eliminar l'acusació popular; i això menyscabaria la transparència en la lluita
contra la corrupció a alts nivells.
A més apunta que cal continuar el treball donant suport a la futura Agència de Prevenció i lluita
contra el frau i la corrupció de la Comunitat Valenciana, que veu com una bona eina. I manifesta
el seu suport al candidat a la direcció de l'Agència Joan Llinares, que va proposar tant
l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció com l'organització que ell presideix, Acció Cívica.

DISSABTE 13 DE MAIG
CONCLUSIONS I PROPOSTES
Joan Llinares. Gerent de recursos de l’Ajuntament de Barcelona.
A través del cas de corrupció del Palau de la Música de Barcelona, que s'està jutjant ara, 8 anys
després, va partint cap a conclusions globals. El Palau, com a organisme públic-privat, representa
la complexa amalgama de la societat, en la qual entren mecenes, socis empresarials,
Administracions Públiques, etc.
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Després d'aquests 8 anys d'instrucció i judici es confirma el finançament il·legal d'un partit polític
(en aquest cas, Convergència i Unió) a través d'una constructora que li passava una tant per cent
de les adjudicacions que li donaven a Catalunya (les administracions presidides per aquest partit).
Utilitzaven el Palau per a justificar aquests diners mitjançant concessions de mecenatge;
únicament es necessitava que aquells que manejaven els fons tingueren clar que una part es
destinara al Palau i un altre al partit polític.
Quin modus operandi de canalització dels diners públics tenien? D'una banda mitjançant
convenis amb la fundació del partit polític. S'intervenien empreses de serveis o bé senzillament
reintegraven els diners com a donacions a la fundació del partit. D'altra banda, ingressaven diners
en metàl·lic al banc directament.
En aquest cas, les organitzacions de veïns han tingut un paper molt important en la lluita perquè
aquells que van utilitzar com a pantalla la institució per a desenvolupar la corrupció siguen
jutjats. Malgrat això i els seus esforços; la recerca no s'està dirigint contra la trama corrupta,
perquè el Palau no s'adhereix a l'acusació que Fiscalia i advocat d'acusació popular estan
presentant des de fa anys contra el partit polític i l'empresa. El Palau només acusa l'anterior
director i l'entitat financera.
La tesi de l'ajuntament que porta Joan Llinares és que el Palau s'hauria d'adherir a l'acusació que
s'havia estat realitzant des de l'origen. I en aquesta fase del procediment plantejar al Tribunal que
els diners decomissats tornen al Palau –la funció dels decomisos, la primera, és pal·liar els danys
produïts en les víctimes-. Directament: o som víctimes o som encobridors, ja que en no acusar
estem mirant cap a un altre costat.
El que succeeix és que la Generalitat segueix governada per CiU i per açò van guanyar la votació.
A més, CiU perd la majoria amb la presència de la intervenció de l'Estat; però just el dia de la
votació no hi va acudir. La qual cosa fa pensar en la confabulació i en la concepció de la corrupció
com a dany sistèmic.
Si el conflicte d'interessos no fóra un dels grans dèficits del país, en aquesta votació s'haguera
evitat que els membres de CiU, que tenen interessos, hagueren votat. Les persones que haurien
d'abstenir-se de participar en decisions que els afecten, hi participen.
Des d'aquest cas concret reflexiona que la corrupció segueix estant assumida com una condició
natural, que ara hi ha uns “moscardons” que estan destorbant alguna cosa que ha funcionat tota la
vida. S'està duent a terme una acció reactiva, es reacciona davant uns fets que es van destapant.
En molts casos es justifica la corrupció amb l'argument que “tots són iguals” o “tothom haguera
fet el mateix”. No s'ha modificat un discurs a nivell general en què es passe a una posició proactiva
i compartida.
Joan Llinares expressa el seu desacord davant la idea d'estar davant una corrupció política i no
econòmica, creu que és sistèmica. La gran corrupció és transversal i està assentada en quatre
pilars de la dictadura que van romandre impunes després de la transició: Justícia, força pública,
gran economia financera i Església.
Un altre dels focus que planteja és que a través de la privatització de nuclis de gestió, del
contracte de serveis i de les concessions s'obrin moltes portes a la corrupció.
Davant aquest panorama, planteja una sèrie de propostes per a millorar la prevenció de la
corrupció.
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a) En primer lloc, posa el focus en els organismes supramunicipals de control de totes les
Administracions Públiques. Sobre aquests es descarreguen bona part del control i no estan
complint les seues funcions perquè ningú se sent responsable del que succeeix en aquests
organismes.
b) Cal donar mecanismes per a protegir els denunciants, no han de ser herois. La por existeix i cal
donar-los eines perquè puguen denunciar de manera totalment anònima. La Bústia Ètica de
l'Ajuntament de Barcelona és un exemple.
c) Millorar el paper dels interventors en les auditories. Posa l'exemple del cas de l ‘IVAM.
d) Lluitar contra el confirming. Quan tots els diners ja han sigut cobrat pels corruptes, les
institucions judicials s'enfronten a les empreses financeres.
e) Millorar els mecanismes de control de la corrupció, fins ara insuficients perquè han sigut
superats pels mecanismes de corrupció molt més perfeccionats i assumits a gran escala per grans
corporacions.
f) La lluita contra la corrupció passa per un rearmament moral a través de codis ètics de
compliment obligatori, no solament per part de les institucions; sinó per tot aquell que vulga
obtenir diners públics, que estiga obligat a adherir-se a una sèrie de valors morals.
g) Afavorir un canvi cultural a nivell social. La consciència ciutadana ha d'abastar nivells que fins
llavors s'han considerat admissibles i la ciutadania ha de tenir la voluntat de lluitar contra aquesta
xacra que ens ha fet retrocedir-hi anys. Cal aconseguir, des d'organitzacions com l‘Observatori i
Xnet, comunicar a la societat que els nous sistemes de lluita contra la corrupció no són una
despesa, sinó una manera de millorar la gestió de recursos que generarà economia i major
benestar per a cadascuna de nosaltres. I aconseguir així que el retret a la corrupció siga automàtic.

Alfonso Puncel. Subsecretari de la Conselleria de Transparència.
Alfonso assenyala que un dels problemes és que encara es veu la petició d'informació com un
impediment per a la dinàmica de funcionament de les Administracions.
Proposa simplificar i modernitzar l'Administració per a garantir que tots els procediments passen
pels mecanismes de control; sense que això supose un menyscapte d'aquests mecanismes de
control. Assegura que des de la Conselleria estan actuant de manera molt preventiva contra el
frau i la corrupció.
A més, assenyala l'inici de la corrupció en les xicotetes coses, en xicotetes males pràctiques que
s'han consolidat en les Administracions i que els alts càrrecs assumeixen com a normals.
Per això, proposa dues polítiques: la prevenció de les xicotetes males pràctiques i la simplificació i
qualitat dels serveis –proposta mesurada en la Convenció de NNUU de 2003-.
Finalment, resumeix les mesures que s'han dut a terme des de l'Administració per a assegurar la
prevenció de la corrupció: la Llei d'Incompatibilitats, el Portal Govern Obert, els canvis en la Llei
de Transparència, el Codi del Bon Govern, el Decret de qualitat de serveis, l'avantprojecte de la
Llei del Territori, creació del sistema d'alertes primerenques, signatura d'un acord amb
Transparència Internacional i activació de codis de contractació i pactes d'integritat institucional
–creació d'una xarxa d'integritat institucional mitjançant la reunió de tots els òrgans de control
per a evitar el desistiment de funcions-.
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Propostes de la mesa de treball
- L'anonimat de les persones que denuncien és fonamental, per tant s'han d'aportar els
mecanismes de garantia necessaris i també és important difondre'ls. A més, per a garantir aquest
anonimat, és important realitzar la valoració del risc i actuar en conseqüència.
- Rearmar i apoderar la ciutadania des de l’Observatori, pensant des de la cooperació. No cal
pensar en el model “ciutadania contra l’AAPP”, sinó que hem de cooperar.
- Que el sistema d'alerta primerenca funcione realment en l’AAPP i que participe la ciutadania.
- Codi ètic per a la resta actors que tenen accés als fons públics, a més de les Administracions.
Encara que no existisca un Codi ètic de les associacions com a tal, ja s'inclou l'obligatorietat de la
transparència i altres mesures que puntuen en les convocatòries a subvencions públiques. Però en
el plànol empresarial s'ha de dur a terme una regulació dels lobbies, en què se'ls exigisquen unes
pautes ètiques per a accedir a subvencions. Una regulació molt important és la del conflicte
d'interessos, que obligue les empreses a inscriure's en el registre d'interès.
- Assumir com Observatori i cadascuna de les organitzacions formants els valors democràtics de
la República.
- Assegurar la independència en els serveis informàtics de les Administracions. Actualment la
informàtica de l'Administració valenciana està subcontractada a la multinacional Indra.
-Dues preocupacions: tècnics de les Administracions que van entrar de manera qüestionable i que
malgrat el canvi polític continuen en el seu lloc amb poder de decisió. I, d'altra banda, la falta
d'independència de l'Agència Valenciana contra el frau i la corrupció, triada per la mateixa
Administració.
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¿Podem prevenir la corrupció?
II Jornades Europees: Joves – Ciutadania –
Transparència y Lluita contra la Corrupció
RELATORIA
INICIATIVES CIUDADANES DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ
TIC com a eines de prevenció i lluita contra la corrupció.
Presenta i modera: José Ignacio Pastor
Participan:
- Àlex Romaguera. Coordinador de l’Atles de la Corrupció
dels Països Catalans i del projecte Llums i Taquígrafs.
- Javier Pérez González. Poletika.
- Diego Álvarez. Director de la Càtedra de Govern Obert.
Membre d’AHC (Àrea de Hackers Cívics).
- Sergio Salgado. 15M PaRato y Xnet.
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Àlex Romaguera. Coordinador de l’Atles de la Corrupció dels
Països Catalans i del projecte Llums i Taquígrafs
https://llumsitaquigrafs.cat/

L’Atles de la Corrupció recull en 4 llibres tots els casos descrits de l’Atlas de la
Corrupció als Paissos Catalans i aporta 450 mesures.
Per
a
conèixer
més:
entrevista
https://goo.gl/images/yXWTru

a

David

Fernandez

de

La

Veu

Aquesta és una iniciativa digital, sociopolítica i en xarxa impulsada des de les CUPAE (Candidatures d’Unitat Popular-Alternativa d’Esquerres), rere la recent experiència
de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Política i les Pràctiques de
Corrupció Política (CIFEF) al Parlament de Catalunya, més coneguda com a Comissió
Pujol. Som conscients que el llunyà i triple objectiu de reconeixement (de tots els fets
viscuts els darrers anys), de reparació (dels danys causats, de retorn del furtat,
d’absència d’impunitat) i de garanties de no repetició (construcció d’alternatives
democràtiques que facin la vida impossible a les dinàmiques de corrupció, frau i
cobdícia) no s’ha assolit i queda encara moltíssim per fer.
Per això, Llums i Taquígrafs és alhora un compromís de continuïtat, una necessitat de
retrovisor i una crida col·lectiva contra la impunitat. Compromís de seguir estirant del fil
per acabar des de fora de la institució el que no s’ha pogut fer des de dins del
Parlament. Necessitat de dimensionar i cartografiar la corrupció i el frau de la forma
més acurada possible, per disposar d’un bon retrovisor que contribueixi a no repetir
errors i horrors; i proposta per fer aviat una memòria el més complerta possible de la
corrupció als Països Catalans, els seus impactes, els seus costos i els seus determinants.
Llums i taquígrafs ha elaborat un Atles de la Corrupció, el Frau i la Impunitat.
És, sobretot, un projecte en xarxa i en codi obert, en construcció i compartit. Contra les
cordes, i ben tensos, l’equip d’aquesta web el conformem, avui per avui, el periodista
de la Directa, Àlex Romaguera; en Víctor Reixach, cultivant l’hemeroteca; l’Alae Achhab,
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dispositiu digital; i la Isabel Vallet i en David Fernàndez. Però, per sort, som molts més.
Som també i sobretot xarxa. Som els estimats companys i companyes de Xnet –i la seva
lluita incansable; del Grup de Treball contra la Corrupció de Catalunya, una federació
cooperativa que aplega esforços; de tants altres periodistes que en aquests 9 mesos de
Comissió ens han ajudat a entendre i ens facilitat informació, dades o contactes; i les
acusacions populars veïnals que mai han renunciat a la justícia ni s’han resignat davant
l’abús.
Retrovisor de memòria, doncs, lluita inacabada i inacabable contra la corrupció i
compromís en xarxa. Quan ja no és possible sostenir la fallida tesi oficial de la poma
podrida ni el cas aïllat. Quan som conscients que la corrupció, més que del sistema, ha
estat el sistema mateix.
I sí, certament, aquest web va néixer causalment el 25 de juliol de 2015, tot just un any
després de la confessió de Jordi Pujol i Soley. Perquè ni sabem oblidar ni ens disposem
a perdonar. I perquè hem fet nostres, un cop més, les paraules del jutge antimàfia
Roberto Scarpinato.
«Cada cop succeïa amb més freqüència m’adonava que el món dels assassins
comunicava a través de mil portes giratòries amb insospitables salons i algunes alcoves
encoixinades del poder. He hagut d’assumir que no sempre tenien rostres miserables i
trets populars. Al contrari, els pitjors d’ells havien freqüentat les nostres millors escoles,
podíem trobar-los en els millors ambients i a vegades podies veure’ls a l’església
colpejant-se el pit al costat d’aquells que ja havien condemnat a mort. Si l’Estat neix de la
superació dels poders i regles privades mitjançant la constitució d’un ens superior que
mitjança entre poders privats en favor de l’interès general, l’Estat mor o comença morint
quan aquests poders privats se n’apropien i el sotmeten a les seves pròpies lògiques.
Aleshores l’únic principi regulador de les relacions socials és la força, aleshores sobre
aquells que no formen part de cap tribu social forta –joves precaris, aturats, avis pobres,
marginats i milions de ciutadans– es carrega tot el cos social de les transaccions fetes
entre les diferents tribus en el seu interès exclusiu.»
La informació que trobareu l’hem treballat fonamentalment amb fonts obertes i amb
periodisme de dades, des de l’hemeroteca del periodisme d’investigació i d’una vasta
bibliografia –que trobareu referida a ‘Estris’–, des de l’anàlisi dels sumaris judicials i des
de les denúncies dels moviments socials i les acusacions populars. Hem recopilat, hem
contrastat, hem sistematitzat patrons de conductes i hem intentant organitzar una
informació sempre dispersa per poder disposar d’una visió global.
L’objectiu no és cap altre que, de forma col·laborativa i en xarxa, reconstruir la memòria
de tot allò vinculat a la corrupció i al frau dels Països Catalans, enmig de la pitjor crisi
política, social i econòmica des del final de la dictadura. Fer-ho entre tots (el com) per
construir un actualitzat Atles de la Corrupció i la Impunitat als Països Catalans (el què),
de lliure accés, llicència lliure, i socialitzant el coneixement acumulat.
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Intervenció de Àlex Romaguera a les Jornades
Alguns origens i causes de la corrupció són les següents:
- El sistema de governança que facilita l’intercanvi de favors entre el poder.
- L’arquitectura institucional explica la corrupció sistèmica. Tenim un sistema
desregulador.
- L’entrada a la Unió Europea i les accions de la Troika han influït.
- Es va abandonar la coherència i la ètica dels radicals per convertir-se en
“professionals”.
Un moment important va ser quan el PSOE imposà una reforma econòmica. El ministre
d’economia, Solchaga, va aplegar a dir ”No hay políticas de derechas o de izquierdas,
sólo hay políticas buenas o malas. Las buenas es poderse hacer rico en poco tiempo”.
Un altre exemple es Vicent Sanz, del Partit Popular, que va dir: “He vingut a la política
per a forrarme”. El que s’ha anant produint és l’acumulació de riquesa per despossessió
als demés; acumular poder en detriment d’una economia equitativa i distributiva.
A l’Estat Espanyol hi ha hagut dos grans blocs monolítics, el PSOE i el PP. Que és el
reflexe del que passa a la resta d’Europa amb liberals i conservadors; ara el Brexit és un
exemple d’actualitat.
A més, a l’Estat Espanyol venim d’un passat que ens influeix. La cultura de l’estraperlo,
codícia, etc., que des del franquisme porta aquests plantejaments i aquestes pràctiques.
També la Transició és una de les causes, perquè també en aquest periode es genera
molta corrupció.
Per a previndre la corrupció hi ha d’estar pendent dels següents focus:
1. Financiació dels Partits polítics
2. Concertació i concessió públic-privat
3. Cicle especulatiu de la industria immobiliària, costa 60.000 milions d’euros; 2100
euros a l’any a cadascú de nosaltres.
4. Sistema global econòmic.
5. Clans Mafiosos.
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Javier Pérez González. Poletika. Director de CIECODE

TIPI http://tipiciudadano.es/
CIECODE http://www.unmundosalvadorsoler.org/ciecode/
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Poletika http://poletika.org/
Què fem des de Poletika?
A través d'aquesta plataforma, volem vigilar i pressionar als partits polítics perquè les
persones estiguen en el centre de les polítiques i aconseguir una societat més justa i
menys desigual. Per a açò, hem seguit les seues campanyes i programes electorals. Ara
vigilem el treball parlamentari i executiu d'aquesta XII legislatura per a assegurar-nos
des de la societat civil que els compromisos adquirits es compleixen, i promoure nous i
millors compromisos.
Aquesta vigilància i pressió consta de 3 fases:
1.- De maig a desembre de 2015, els candidats van estar baix escolta per a arreplegar
tots els compromisos en els temes de desenvolupament i política exterior, fiscalitat,
educació, salut, salaris, protecció social, participació i transparència, infància i canvi
climàtic. Pressionem perquè prioritzaren aquests temes en els seus discursos, i
respongueren al que la gent vol, centrant el debat en les persones. Els exigim que
ficaren aquests compromisos en els seus programes. Analitzem els seus compromisos i
declaracions públiques fetes en:
- TV: La sexta notícies, Objectiu públic, Els desdejunis de la1, Viatjant amb Chester, Un
temps nou.
- Ràdio: Cadena Ser, Onda Cero, Cope i Ràdio Nacional d'Espanya.
- Premsa escrita i digital: Diari El Mundo, El país, La Vanguardia, ABC, La raó i eldiario.es.
- Xarxes socials: Twitter i Facebook personals.
- Web dels partits polítics.
Avaluem i analitzem si parlaven de les temàtiques seleccionades: eren propostes
concretes? eren coherents entre si? Vam posar aquestes dades al servei de la ciutadania
com a eina per a exigir que els candidats es comprometeren i inclogueren aquestes
prioritats en els seus programes. Pots consultar què van dir els candidats en premsa,
televisió, ràdio i web: http://poletika.org/que-dijeron
2.- Quan van publicar els seus programes electorals per a les eleccions generals de
desembre de 2015, els avaluem sobre la base de les propostes de Poletika, estudiant el
grau de coherència entre el que van dir i els seus programes. Ho vam tornar a fer en les
eleccions generals del 26 de juny de 2016, comparant programes de 2015 enfront de
2016, veient si hi havia millores o reculades. Afegim l'anàlisi de les polítiques de gènere.
Pots
consultar
què
arreplegaven
els
seus
programes
electorals:
http://poletika.org/programas
3.- Des de la formació de govern el 3 de novembre de 2016 i fins al final d'aquesta XII
legislatura en 2020, vigilarem l'activitat parlamentària i executiva. Pressionarem perquè
els polítics i els partits complisquen amb els seus compromisos i adquirisquen nous o
millors compromisos, el compliment dels quals vigilarem. Comencem analitzant els
primers 100 dies de govern, valorant les mesures adoptades per Parlament i Govern, i
mesurant avanços i reculades pel que fa a compromisos adquirits. Pots consultar què
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compromisos
han
complit
en
els
primers
100
dies
http://poletika.org/sites/default/files/data/100dias/Poletika_100dias.pdf

de

govern:

Intervenció de Javier Pérez a les Jornades
Comença llançant preguntes per obrir el debat: Què és més perjudicial la corrupció en
sí legal o la falta d’ètica en la gestió política? O no lluitar contra la els paradisos fiscals?
O no fer res davant els refugiats?
Els controls no són la solució però ajuden, com exemple, el radar de trànsit. L’important
no és a soles la multa, té major impacte per la seua capacitat de dissuasió. En qualsevol
cas, la informació és necessària. Per això, el que fem des de Poletika és digerir gran
quantitat d’informació per tal que el ciutadà la trobe preparada per a poder-la utilitzar.
Durant les eleccions generals vam estar 2500 hores escoltant als candidats i clasificantla. És massa tediós llegir-ho tot, per tant, calen intermediaris ciutadans o infomediaris.
A més, la ciutadania és important; però calen altres institucions també.
En Poletika, qualsevol cosa que fem és en obert i xarxes socials. Qualsevol compromís
que es faça amb nosaltres el fa davant la ciutadania sencera, compromís públic. Per
tanto, les TIC estàn en el centre d’actuació; les Xarxes s’han convertit en eines
d’incidència pública. A més, oferim rigor i neutralitat; i la credibilitat del que fem la
donen les 500 organitzacions adherides. Tenim un gran compromís polític però no som
partidistes; però clar que el nostre objectiu és polític, per influir.
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Diego Álvarez. Director de la Càtedra de Govern Obert.
Membre d’AHC (Àrea de Hackers Cívics).

http://civichackers.webs.upv.es/
http://www.upv.es/contenidos/CATGO/index-va.html
Àrea Hackers cívics està formada per hackers cívics que cerquem i creem solucions a
problemes que impedeixen que els ciutadans i ciutadanes puguem influir en els
assumptes que ens afecten. És a dir, que limiten, dificulten o impedeixen el nostre
apoderament des de tres vessants:
1. Ens impedeixen prendre consciència de les nostres capacitats individuals i
col·lectives, i de la situació actual de l'entorn econòmic, social, polític i
mediambiental;
2. Adquirir i desenvolupar les capacitats que ens permeten la participació activa,
de forma individual i/o grupal, en processos de presa de decisions sobre els
assumptes considerats importants;
3. Desenvolupar un entorn favorable que ens garantisca l'accés a la informació,
facilite processos en els quals participem per a prendre decisions i en el qual
puguem exercir el nostre dret a la rendició de comptes.

Què fem els hackers cívics?:
•
•
•
•
•
•
•

Formem part de la comunitat hacker
Compartim els valors de l'ètica hacker
Estem compromesos amb la construcció d'un món millor
Desenvolupem solucions innovadores per a l'apoderament de la ciutadania en
qualsevol camp, no limitant-se al desenvolupament de programari
Col·laborem activament amb la ciutadania en la construcció d'aquestes
solucions
Compartim de forma oberta el coneixement que genera
La nostra activitat es caracteritza per la passió, l'inconformisme, l'entusiasme, la
curiositat, l'esforç i la creativitat

Promovem solucions guiades per la ciutadania que puguen ser estudiades, adaptades,
distribuïdes, millorades i utilitzades amb qualsevol propòsit i per qualsevol persona.
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Els elements que considerem han d'integrar-se en dinàmiques d'apoderament actuals
en el marc d'una societat desenvolupada són els següents:
1. Presa de consciència de les capacitats individuals i col·lectives, així com de la
situació actual de l'entorn econòmic, social, polític i mediambiental.
2. Adquisició i desenvolupament de capacitats que permeten la participació activa,
de forma individual i/o grupal, en processos de presa de decisions sobre els
assumptes considerats importants.
3. Desenvolupament d'un entorn favorable que establisca les institucions formals i
informals, garantisca l'accés a la informació i engegue processos de rendició de
comptes per a facilitar processos participatius de presa de decisions a nivell
local, nacional i fins i tot internacional.
Entre els elements identificats es dóna una relació dinàmica i mútuament influent. És a
dir, considerem que una major consciència de la realitat en la qual les persones
desenvolupen les seues vides els permet identificar les capacitats que els permetrien
influir per a transformar-la i, en cas de mancar d'elles, activar processos d'aprenentatge
per a revertir aqueixa situació. A partir d'ací, una societat més capacitada pot aportar
notablement al desenvolupament de les institucions, ser més exigent en les seues
demandes d'informació i exercir de forma activa el dret a la rendició de comptes. La
qual cosa reinicia el procés i contribueix a una major presa de consciència individual i
col·lectiva amb una millor comprensió de la realitat.
Intervenció de Diego Álvarez a les Jornades
La corrupció és un abús de poder, és un problema cívic que desborda a les Institucions.
Per combatre-la, cal avançar amb noves formes de treball i organització perquè les
formes actuals no serveixen. L’exoproducció supera les altres maneres tradicionals, i ja
l’Administració Pública no ha de donar permís, hi ha solament unes relacions de
col·laboració. Anem a exoproduir.
La informació és l’actiu fonamental. L’accés és el que s’ha posat l’accent. Accedir a la
informació , qui ha decidit? A qui li han preguntat quins dades vol que estiguin al portal
de dades obertes? Hi ha tres dimensions a banda de l’accés: la generació de la
informació (que la genera el poder), els sistemes d’obertura (què passa amb els
mecanismes d’accés?), i l’explotació de la informació (extraure informació, generar
eines obertes).
Sobre l’accés a la informació, són necessàries les següents mesures:
- Crear una tecnologia de llenguatge natural, les màquines han d’entendre-ho.
- El disseny dels portals no està pensat en la ciutadania i s’han de adaptar,
perquè porten moltes més coses que tal vegada no ens intetessen.
Com podem fer-ho? Estem entrenant a una màquina centrada com a objecte d’estudi
l’Ajuntament de València, per a preparar màquines que monitoritzen la informació i
processen el llenguatge natural amb l’eina WATSON IBM. Als documents hi ha multitud
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de noms, quantitats econòmiques, que no tens temps de llegir, però la màquina t’ajuda
a detectar i discriminar.
La ciutadania ha de generar la pròpia informació, per a complementar la informació
institucional. S’han de crear contra narratives, formant una intel·ligència col·lectiva.
Alguns dels problemes que trobem són la sostenibilitat dels projectes, les carencies
metodològiques, la representativitat, etc.
Sobre l’obertura de dades.
El nostre interès es fer el que fa Poletika, dut als ajuntaments. L’òrgan màxim és el Ple
municipal i conèixer el que es tracta ens permetria conéixer més sobre el perquè de les
decisions. Actualment estem treballant per a crear un sistema de ontologia, una
estandardització, una tecnologia de llenguatge natural que traduisca automàticament
els Plens en dades i informes accessibles i llegibles per tothom. Quan funcione, la idea
és estendre-ho a altres ajuntaments.
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Sergio Salgado. 15M Pa Rato i X-NET. Portaveu.

http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/noticias/sergio-salgado15mparato-informe-ultimo-clavo-ataud-ratoblesa_201412305725859a4beb28d446018873.html#
https://xnet-x.net/ca/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/entrevista-a-sergio-salgado-politoleg-imembre-de-xnet-i-15mparato/video/5666396/
http://halabedi.eus/2017/03/08/sergio-salgado-15mparato-sin-la-ciudadania-nohubiera-habido-nimgun-proceso-judicial-en-el-caso-de-las-tarjetas-black/
https://es.wikipedia.org/wiki/15MpaRato
Intervenció de Sergio Salgado a les Jornades
Des de X-Net vam iniciar campanyes sobre els Drets d’autor, anomenades Xsgae,
estudiavem com no pagar drets d’autor. Ho enteniem com una limitació per a la lliure
difusió i accés a la cultura i un perill per a la democràcia. La guerra del copyright era
una demo de la lluita contra la ciutadania. L’anàlisi del 15M també és un prerequisit de
l’Internet Lliure; van aprendre del 15M per lluitar.
Ens vam preguntar què passava amb Bankia, faltaven diners, com era això, o algú
s’havia dut la pasta o havien mentit. Vam aconseguir traure la veritat gràcies a internet,
les xarxes funcionen. La querella del cas Bankia van pagar-la mitjançant un
Crowdfounding. I dos anys desprès ens arriven unes filtracions amb 8000 correus de
Blesa. Quan ens apleguen els correus de Blesa tenim un tresor, una meravella per
entendre-ho.
Va
passar
en
plena
crisis
de
Martinsa
Safadesa
(http://www.republica.com/2015/10/06/el-juez-aprueba-el-plan-de-liquidacion-demartinsa-fadesa/), Carlos Vela és l’únic cessat i hi ha més de 1000 milions perduts.
Vam escriure una obra de teatre basada en els correus, “Votar i cobrar” https://xnetx.net/ca/votar-y-cobrar-la-impunidad-como-forma-de-gobierno/, que vam reproduir
com a llibre i com a teatre. Els correus de Blesa il·lustren perfectament cóm es parlaven
entre ells. Són els correus corporatius i en ells mai parlen de cóm dirigir el banc, sinó
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converses totalment superficials com els capítols de la sèrie Los Serrano, que veien tots
els dies. Hi ha altre correu del departament comptable que tracta sobre el problema
que suposa no continuar pagant-li el lloguer del seu Porsche. Narrativament és molt
divertit i ens ha servit per conèixer la seua posició.
Per això vam decidir publicar tots els correus de Blesa que serveixen per interpretar la
nostra pròpia història; i no hem posat els correus més cutres.
http://correosdeblesa.com
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2016/10/060.html
Quan la premsa es fa resó, i a Rato, que era intocable, el van deixar caure. Van aparèixer
implicats de 33 a 95 persones: polítics, centrals sindicals, etc. I justament, la instrucció
del Cas Bankia va finalitzar ahir. Per a poder fer tot això utilitzem l’anonimat, eines com
a Thor, etc., perquè intenten criminalitzar-nos.

Debat
Emília Bolinches: Hem de fer una publicitat activa i fomentar l’accés a la informació.
Dret d’accés, podem demanar-ho tot i tan sols limitat per LOPD o seguretat, etc.
Diego Àlvarez, proposta de mínims. El dret d’accés a la informació, de veritat fa falta
tot eixe romanç ...si ja teníem una llei de reutilització de la informació del sector públic
Obriguem tota la informació. Esta tortura xina de mínims.
Javier Pérez. El que es diu informació auxiliar, no és informació auxiliar si és retllevant
pe a la presa de decisions. El peticionari no ha de justificar per a què vol la informació.
Consuelo Vidal Es queda curt si la corrupció ve del regim del 78, és summament
parcial. Ens estem peleant ara mateix amb l’Ajuntament de València per a que ens
donen la informació sobre un projecte de cooperació. Recurs de reposició. Recurs
contenciós administratiu. La fascinació per una quantitat de dates, em preocupa. Hi ha
un punt molt clau. La ciutadania s’ampodera si exerceix els seus drets. La informació és
necessària però no suficient.
Alex Romaguera : La Constitució porta errades de base: El poder corromp i el poder
absolut corromp absolutament. La transició no va fer ruptura i va blindar cert privilegis:
aforats, cotxes oficials, amnisties fiscals i indults. El sistema judicial té 16 jutges del
Franquisme que han continuat a l’Audiència anual. Teòricament, ha d’haver 20 jutges
per 100.000 habitants de mitja i en canvi en Espanya té 11.
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