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Cloenda de la I Cimera contra la Corrupció 

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2020 

Bon dia a tothom. Conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència; 

senyors Martí Olivella i Feliu Madaula, representants de l'Observatori Ciutadà contra 

la Corrupció; diputats i diputades; director de l'Oficina Antifrau; senyores i senyors, 

benvinguts al Parlament de Catalunya, la institució que representa el poble de 

Catalunya, que representa els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país, i que avui 

s’honora d’acollir aquesta primera cimera contra la corrupció, organitzada per 

l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.  

Aquest acte, aquesta cimera, aquesta trobada que fem avui, i que estic convençut 

que tindrà continuïtat des de molts punts de vista, connecta dos dels principals 

objectius històrics d'aquesta institució, dos objectius que han d'estar, diguem-ne, en 

el frontispici dels que en qualsevol democràcia qualsevol actor polític o social s'ha de 

fixar. D'una banda, el de la transparència i la lluita contra la corrupció, és evident, 

però al mateix temps, també, el de promoure la participació i la implicació política de 

la ciutadania. Tots dos objectius estan vinculats, tenen una relació estreta, tenen una 

relació inequívoca, i són tots dos, deia, essencials des del punt de vista de preservar 

la democràcia.  

Perquè la corrupció –en parlàvem ara fa una estona, justament abans d'entrar– mina 

la confiança col·lectiva, i també la individual de qualsevol dels ciutadans i les 

ciutadanes; desacredita, i això és molt important també, les institucions; deslegitima 

el sistema, i, per tant, indirectament contribueix perquè determinades formacions 

polítiques, moltes de les quals defensen el discurs de l'odi, defensen retrocessos 

importants i inassumibles des del punt de vista dels drets i les llibertats fonamentals, 

entrin a les institucions, tinguin cabuda en el sistema.  

Però no només això, sinó que, i ho saben perfectament, la corrupció també té una 

vessant econòmica, perquè malbarata molts recursos, imprescindibles sempre, però 

especialment en aquests moments de crisi sanitària, de crisi social, de crisi 

econòmica, en definitiva d’una crisi que pateixen el conjunt dels ciutadans i les 

ciutadanes d'aquest país, especialment els més vulnerables. 
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La corrupció és el símptoma màxim de la degradació de la democràcia, i en aquest 

sentit la participació ciutadana és imprescindible per evitar que passi, per fiscalitzar 

l'acció i les decisions que es prenen en el si de les institucions, però no només des 

del punt de vista de vetllar perquè no hi hagi males praxis, sinó també per fiscalitzar 

el compliment dels programes electorals, de les promeses que els diversos actors, 

que els partits polítics, fan en campanya i que constitueixen una declaració 

d'intencions per a quatre anys, i que, evidentment, després també hem d'analitzar i 

n’hem de retre comptes. En aquest sentit, ho repeteixo, el compromís ciutadà és 

imprescindible.  

El Parlament de Catalunya, deia al principi, evidentment té una trajectòria des del 

punt de vista de la lluita contra la corrupció, un compromís històric que es concreta 

especialment el 2008 amb la creació de l'Oficina Antifrau, un òrgan pioner a l'Estat 

espanyol i que concreta els mandats de la Convenció de les Nacions Unides contra la 

corrupció. N'estem molt satisfets. Evidentment, hi ha molt de recorregut, n'hi ha 

d'haver molt més, però aquell 2008, la creació de l'Oficina, marca una fita cabdal en 

la història de la lluita del Parlament contra la corrupció.  

També hem aprovat diverses resolucions. Una de les més importants, per exemple, 

el 2013, una resolució que pretenia com a prioritat posar fi a totes les formes de 

corrupció política. O la més recent, d’aquest febrer, molt més exhaustiva, encara, 

molt més detallada, amb trenta-vuit punts i més de cent setanta actuacions 

específiques. En aquesta declaració, o en aquesta aspiració del Parlament de 

Catalunya, es fixava precisament la celebració d'aquesta cimera. Per tant, el que fem 

avui també és concretar aquell mandat.  

En aquesta declaració s’hi va incloure un punt sobre les institucions de l'Estat en què 

es condemnava l'ús de fons públics i de personal dels cossos i forces de seguretat de 

l'Estat per controlar i perseguir il·legalment fora de Catalunya els representants 

polítics catalans. Ens vam quedar curts. Segurament, el que hauria d'haver dit 

aquesta declaració és que havíem de denunciar aquest control il·legal fora de 

Catalunya, però també dins de Catalunya. Perquè, com deuen saber, tots els indicis 

apuntaven, i aquesta setmana ho hem sabut, que jo mateix, com a president del 

Parlament, vaig ser espiat. No només jo, sinó també algun diputat actual del 

Parlament de Catalunya i una exdiputada d'aquesta institució. És el primer cop a 

Europa que es té constància de l'espionatge de polítics. I això també és corrupció –

això també és corrupció. I no només això, sinó que és una vulneració dels drets 

fonamentals dels qui hem estat espiats i de les persones que han interlocutat i s'han 
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comunicat amb nosaltres, algunes de les quals representants d'institucions, 

organitzacions, entitats d'aquest país, que potser avui sou assegudes en aquesta 

taula.  

La credibilitat dels règims, de les institucions, dels governs, de les democràcies, 

depèn de la reacció davant de fets com aquests. Hi ha elements que no es poden 

evitar d'antuvi, però la qualitat democràtica d'un país es demostra amb com es 

reacciona en aquestes situacions. 

Tornant al compromís històric del Parlament de Catalunya contra la corrupció, del 

qual avui crec que tenim una mostra fefaent, hem de dir que hem fet esforços, tal 

com apuntava la presidenta Forcadell, per fer que aquesta institució, que aquest 

edifici, tingui parets de vidre, i perquè, per tant, sigui absolutament transparent, 

perquè sigui absolutament traçable i fiscalitzable tot el que hi passa. Volem un 

Parlament que no només en la seva pràctica, no només en les decisions que pren per 

se, sinó sobretot en la funció de control del Govern i en la interacció que té amb la 

resta d'institucions del país, sigui exemplar des del punt de vista de la persecució de 

les praxis fraudulentes.  

En tot cas, en aquesta lluita, i amb això acabo, i tal com apuntava al principi, la 

implicació del Parlament és important, però la implicació ciutadana és imprescindible, 

és determinant; que la ciutadania estigui sobre els seus representants, que se 

n'informi, que sigui capaç d'interessar-se pel que fan més enllà dels grans titulars 

més escandalosos, que aterri –també ho comentàvem abans d'entrar–, que tingui 

una perspectiva estructural, no només anecdòtica, no només de fets puntuals, sinó 

una perspectiva sistèmica, una perspectiva global i holística. Hi hem d'ajudar, hi hem 

d'ajudar des de les institucions, però fa falta també aquest compromís de tots 

plegats.  

I en aquest sentit deixeu-me posar en valor, justament, la feina de l'Observatori 

Ciutadà contra la Corrupció, nascut del Pacte social contra la corrupció. És un 

instrument de control de la transparència i del bon govern, i en particular de les 

mesures empreses i de les que, de segur, serem capaços d'acordar d'ara endavant. 

Però sobretot és l'expressió d'una societat compromesa, que vol un sistema polític 

net, que vol una democràcia de qualitat, que vol un país millor i més just.  

Esperem amb expectació les conclusions d'aquesta cimera, però sobretot esperem 

que sigui també un moment fundacional des del punt de vista d'aquesta implicació, 
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ciutadana i institucional, i encara amb més ganes, en la lluita contra la corrupció i 

per una societat més justa.  

Gràcies per ser aquí, benvinguts al Parlament de Catalunya i enhorabona per la feina. 

En tot cas, estem a l'expectativa dels objectius i de les conclusions d'aquesta jornada.  

Moltíssimes gràcies. 

 


