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PROPOSTES DE FUTUR

Els Comuns inicien amb la corrupció una
ronda de debats per definir propostes de
futur
Catalunya en Comú ha començat la campanya 'Construïm en comú la Catalunya del futur', una série de debats que s'allargarà
fins a l'octubre. Pisarello ha animat al públic "a fer fora al partit del 3%" i apostar per "alternatives progressistes"
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Luisa Izuzquiza, d'Access Info Europe; Jaume Asens, tinent d'alcalde i Jessica Albiach, coordinadora de Feminismes i
Transparència.

ESPERANZA ESCRIBANO @esperanzaec

La corrupció o la sensació d'ella envaeix cada àtom de l'actualitat política. Així
pensen a Catalunya en Comú, que sota el títol Com podem combatre la corrupció
sistèmica?, ha iniciat un cicle de debats que s'allargarà fins a l'octubre. "La corrupció
s'ha naturalitzat tant que és fins i tot difícil indignar-se", afirmava Gerardo
Pisarello, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Amb una llista de
casos de corrupció de CiU a Catalunya comparable a la pronunciada per la portaveu
de Podemos al Congrés, Irene Montero, sobre el PP, Pisarello ha animat al públic
"a fer fora al partit del 3%" i apostar per "alternatives progressistes".

El tinent d'alcalde ha explicat que el nou espai polític dels Comuns hauria de tenir
"un doble paper, destituient i constituent", que denunciï als corruptes "que
s'amaguen darrere de les banderes o de l'estat de dret que després vulneren". I
alhora, que construeixi "noves relacions de poder" que demostrin la viabilitat de
les alternatives. Ha insistit en la possibilitat d'una economia "més plural" que freni
"als grans corruptors privats". I ha posat d'exemple les 27 multes imposades a
Endesa per tallar la llum a famílies sense recursos o les quatre al BBVA, el
Santander i la Sareb per no destinar habitatges buits a lloguer social.

Gerardo Pisarello, en la cloenda del debat.

"No és casualitat que després de l'atur, la corrupció sigui la següent preocupació
de la ciutadania". Amb aquesta frase Jaume Asens, tinent d'alcalde de Drets
Socials, Participació i Transparència de l'Ajuntament de Barcelona, ha explicat la
importància de les mesures que ha pres el consistori per lluitar contra aquesta
xacra. "La corrupció està incrustada en les institucions, fins i tot en la monarquia
amb la Infanta Cristina", ha continuat Asens, per criticar també les dècades de
pujolisme en les quals "es van confondre els interessos del país amb els del partit i
els de la família".

El tinent d'alcalde ha inclós en la categoria de corrupció altres pràctiques com
"l'acumulació de càrrecs i privilegis, cobrar dietes injustificades mentre hi ha gent
que no arriba a final de mes o treballar amb agendes secretes". En aquest sentit,
ha enumerat les mesures de l'executiu per frenar la corrupció com la prohibició de
rebre regals de més de 50 euros o els salaris "sobradament ajustats". Ha
assegurat que l'alcaldessa cobra "la quarta part del que guanyava el seu
antecessor i menys que alguns agents de la Guàrdia Urbana".

Enfront de les tres fractures, territorial, social i democràtica, que ha identificat
Asens per "la mercantilització exagerada", ha contraposat la idea d'una política en
xarxa capaç "de crear consciència ciutadana com ho va aconseguir la PAH" amb el
dret a l'habitatge. Una de les mesures que defensa haver posat en pràctica Asens
és la d'intentar instaurar "aquestes polítiques comunitàries" heretades del 15M
en "la gestió dels equipaments públics".

Segons el tinent d'alcalde, el discurs
"d'estrènyer-se el cinturó" xoca amb
l'aflorament de comptes bancaris de la classe
política a Andorra o Suïssa "a nom de Bárcenas
o Pujol, en sobres i comissions". Per Asens "la
principal victòria és vèncer la por que en la crisi
significa perdre el treball o la casa", que "aïlla i
desmobilitza a la ciutadania". I ha parlat
de l'Oficina de Transparència o el Consell

Assessor de Transparència i especialment, la Bústia de Denúncies Anònimes
posada en marxa en col·laboració amb XNet. "És una eina pionera per garantir
l'anonimat dels qui alerten de casos de corrupció que permet establir un diàleg
entre denunciant i funcionari que pugui portar endavant la recerca sense posar en
risc al confident", ha explicat.

Al debat ha estat present també Luisa Izuzquiza, membre d'Access Info Europe,
una organització pel dret a l'accés a la informació pública en tota Europa. Ha
criticat que Espanya era un dels pocs estats amb més d'un milió d'habitants que
no disposava de llei de transparència fins que es va aprovar l'actual, que jutja
incompleta. Izuzquiza ha defensat "el dret a sol·licitar informació pública i rebre
una resposta en un termini raonable" i el deure de l'Administració de "publicar la
informació per defecte". Els dos estan relacionats amb el dret a la llibertat
d'expressió "perquè es considera que per exercir aquest dret s'ha d'estar
correctament informat".

Aigua i sanitat han estat els dos eixos al voltant dels quals s'ha articulat el primer
debat, que portava per títol Corrupció, privatitzacions i béns comuns. El coordinador
d'Anàlisi, Polítiques Públiques i Programa de Catalunya en Comú, Marc Parés, ha
explicat que volien començar per la corrupció perquè és un tema "que preocupa i
indigna" a la majoria. En referència al control dels serveis concertats, Parés ha
assenyalat que malgrat que serveis bàsics com l'aigua o salut estan o han estat
en mans públiques, "no s'ha fet prou per garantir la seva bona gestió".

Josep Martí, de Marea Blanca; Míriam Planas, de la Plataforma Aigua és vida, i Marc Parés, de Catalunya en Comú.

A Catalunya, el 80% de la gestió de l'aigua està en mans privades, "al contrari del
que ocorre en la resta del món, on el 90% de l'administració és pública", ha
denunciat Míriam Planas, membre de la plataforma Aigua és Vida. Ha repassat en
la seva intervenció les diferents corrupteles que han afectat la gestió de l'aigua,
entre elles que "fins a 2011 no es va descobrir que Agbar actuava sense contracte
a Barcelona ni en altres 22 municipis des de la constitució de l'Àrea
Metropolitana".

La sanitat és un dels terrenys en els quals s'han denunciat més casos de corrupció.
Josep Martí, membre de la Marea Blanca, aclaria que és així perquè en ser la
partida més gran dels pressupostos de la Generalitat, "molts volen emportar-se
una part d'un pastís tan suculent". Així i tot, ha criticat que les denúncies "les fan
periodistes o sindicats, però mai és l'Administració la que tira del fil".

Jessica Albiach, Coordinadora de Feminismes i Transparència de Catalunya en
Comú, ha resumit la idea central de l'acte: "La corrupció ha estat sistèmica perquè
ha arribat a ser una manera de governar". Coincideix Martí en l'àmbit de Sanitat,
on considera que la corrupció "no eren casos puntuals, sinó un tema estructural".
En el seu diagnòstic opina que el model català de concertació privada amb diners
públics "és difícil de controlar" i per tant "cal canviar l'estructura". Per a això
proposa la nacionalització dels sistemes de salut i que els diners públics "es gastin
en interessos públics com la sanitat i no en negocis privats".
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La historia nos revela que las “profesiones” más antiguas de la humanidad, o, mas exacto,
de ésta civilización, son: 1. La prostitución y la menos identificada 2. La corrupción. Ambas
significan una pérdida de valores, nacen de la oportunidad y se hacen costumbre, aunque la
primera tiene como causa la pobreza, por eso hay que erradicarla para salvar tantas
víctimas. La segunda nace de la riqueza, pero de la riqueza ficción mal entendida; si riqueza
real es el derecho de disponer de los bienes y recursos vitales necesarios para vivir y existir,
todos debemos y podemos ser ricos en un mundo y universo lleno de recursos e
inteligencia. Lo que excede es la riqueza falsa, la innecesaria que es la que se acumula, la
que hoy se hace capitales de especulación gracias a la farsa bancaria de que el dinero no
sólo es para el intercambio de bienes, sino para reemplazar a la riqueza física y
representarla en forma de billetes y cuentas. Esta ficción, que existe sólo por el apoyo de los
gobiernos políticos, nos ha llevado a la causa máxima de la corrupción: el Poder, cualquier
Poder, el enemigo No.1 de la humanidad y de la naturaleza. Cerebro feroz en estado puro,
sin conciencia mental humana que, para sobrevivir, debe corromperse, saquear, extorsionar,
oprimir…y así seguirá hasta acabar con la especie humana, si los movimientos sociales
con expresión política como Podemos o En Comú no toman cartas democráticas firmes
para evitar la masacre del proceso del holocausto final y poner las primeras notas de una
civilización racional, de organización común democrática social.
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PROPOSTES DE FUTUR

Els Comuns inicien amb la corrupció una
ronda de debats per definir propostes de
futur
Catalunya en Comú ha començat la campanya 'Construïm en comú la Catalunya del futur', una série de debats que s'allargarà
fins a l'octubre. Pisarello ha animat al públic "a fer fora al partit del 3%" i apostar per "alternatives progressistes"
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Luisa Izuzquiza, d'Access Info Europe; Jaume Asens, tinent d'alcalde i Jessica Albiach, coordinadora de Feminismes i
Transparència.

ESPERANZA ESCRIBANO @esperanzaec

La corrupció o la sensació d'ella envaeix cada àtom de l'actualitat política. Així
pensen a Catalunya en Comú, que sota el títol Com podem combatre la corrupció
sistèmica?, ha iniciat un cicle de debats que s'allargarà fins a l'octubre. "La corrupció
s'ha naturalitzat tant que és fins i tot difícil indignar-se", afirmava Gerardo
Pisarello, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Amb una llista de
casos de corrupció de CiU a Catalunya comparable a la pronunciada per la portaveu
de Podemos al Congrés, Irene Montero, sobre el PP, Pisarello ha animat al públic
"a fer fora al partit del 3%" i apostar per "alternatives progressistes".

El tinent d'alcalde ha explicat que el nou espai polític dels Comuns hauria de tenir
"un doble paper, destituient i constituent", que denunciï als corruptes "que
s'amaguen darrere de les banderes o de l'estat de dret que després vulneren". I
alhora, que construeixi "noves relacions de poder" que demostrin la viabilitat de
les alternatives. Ha insistit en la possibilitat d'una economia "més plural" que freni
"als grans corruptors privats". I ha posat d'exemple les 27 multes imposades a
Endesa per tallar la llum a famílies sense recursos o les quatre al BBVA, el
Santander i la Sareb per no destinar habitatges buits a lloguer social.

Gerardo Pisarello, en la cloenda del debat.

"No és casualitat que després de l'atur, la corrupció sigui la següent preocupació
de la ciutadania". Amb aquesta frase Jaume Asens, tinent d'alcalde de Drets
Socials, Participació i Transparència de l'Ajuntament de Barcelona, ha explicat la
importància de les mesures que ha pres el consistori per lluitar contra aquesta
xacra. "La corrupció està incrustada en les institucions, fins i tot en la monarquia
amb la Infanta Cristina", ha continuat Asens, per criticar també les dècades de
pujolisme en les quals "es van confondre els interessos del país amb els del partit i
els de la família".

El tinent d'alcalde ha inclós en la categoria de corrupció altres pràctiques com
"l'acumulació de càrrecs i privilegis, cobrar dietes injustificades mentre hi ha gent
que no arriba a final de mes o treballar amb agendes secretes". En aquest sentit,
ha enumerat les mesures de l'executiu per frenar la corrupció com la prohibició de
rebre regals de més de 50 euros o els salaris "sobradament ajustats". Ha
assegurat que l'alcaldessa cobra "la quarta part del que guanyava el seu
antecessor i menys que alguns agents de la Guàrdia Urbana".

Enfront de les tres fractures, territorial, social i democràtica, que ha identificat
Asens per "la mercantilització exagerada", ha contraposat la idea d'una política en
xarxa capaç "de crear consciència ciutadana com ho va aconseguir la PAH" amb el
dret a l'habitatge. Una de les mesures que defensa haver posat en pràctica Asens
és la d'intentar instaurar "aquestes polítiques comunitàries" heretades del 15M
en "la gestió dels equipaments públics".

Segons el tinent d'alcalde, el discurs
"d'estrènyer-se el cinturó" xoca amb
l'aflorament de comptes bancaris de la classe
política a Andorra o Suïssa "a nom de Bárcenas
o Pujol, en sobres i comissions". Per Asens "la
principal victòria és vèncer la por que en la crisi
significa perdre el treball o la casa", que "aïlla i
desmobilitza a la ciutadania". I ha parlat
de l'Oficina de Transparència o el Consell

Assessor de Transparència i especialment, la Bústia de Denúncies Anònimes
posada en marxa en col·laboració amb XNet. "És una eina pionera per garantir
l'anonimat dels qui alerten de casos de corrupció que permet establir un diàleg
entre denunciant i funcionari que pugui portar endavant la recerca sense posar en
risc al confident", ha explicat.

Al debat ha estat present també Luisa Izuzquiza, membre d'Access Info Europe,
una organització pel dret a l'accés a la informació pública en tota Europa. Ha
criticat que Espanya era un dels pocs estats amb més d'un milió d'habitants que
no disposava de llei de transparència fins que es va aprovar l'actual, que jutja
incompleta. Izuzquiza ha defensat "el dret a sol·licitar informació pública i rebre
una resposta en un termini raonable" i el deure de l'Administració de "publicar la
informació per defecte". Els dos estan relacionats amb el dret a la llibertat
d'expressió "perquè es considera que per exercir aquest dret s'ha d'estar
correctament informat".

Aigua i sanitat han estat els dos eixos al voltant dels quals s'ha articulat el primer
debat, que portava per títol Corrupció, privatitzacions i béns comuns. El coordinador
d'Anàlisi, Polítiques Públiques i Programa de Catalunya en Comú, Marc Parés, ha
explicat que volien començar per la corrupció perquè és un tema "que preocupa i
indigna" a la majoria. En referència al control dels serveis concertats, Parés ha
assenyalat que malgrat que serveis bàsics com l'aigua o salut estan o han estat
en mans públiques, "no s'ha fet prou per garantir la seva bona gestió".

Josep Martí, de Marea Blanca; Míriam Planas, de la Plataforma Aigua és vida, i Marc Parés, de Catalunya en Comú.

A Catalunya, el 80% de la gestió de l'aigua està en mans privades, "al contrari del
que ocorre en la resta del món, on el 90% de l'administració és pública", ha
denunciat Míriam Planas, membre de la plataforma Aigua és Vida. Ha repassat en
la seva intervenció les diferents corrupteles que han afectat la gestió de l'aigua,
entre elles que "fins a 2011 no es va descobrir que Agbar actuava sense contracte
a Barcelona ni en altres 22 municipis des de la constitució de l'Àrea
Metropolitana".

La sanitat és un dels terrenys en els quals s'han denunciat més casos de corrupció.
Josep Martí, membre de la Marea Blanca, aclaria que és així perquè en ser la
partida més gran dels pressupostos de la Generalitat, "molts volen emportar-se
una part d'un pastís tan suculent". Així i tot, ha criticat que les denúncies "les fan
periodistes o sindicats, però mai és l'Administració la que tira del fil".

Jessica Albiach, Coordinadora de Feminismes i Transparència de Catalunya en
Comú, ha resumit la idea central de l'acte: "La corrupció ha estat sistèmica perquè
ha arribat a ser una manera de governar". Coincideix Martí en l'àmbit de Sanitat,
on considera que la corrupció "no eren casos puntuals, sinó un tema estructural".
En el seu diagnòstic opina que el model català de concertació privada amb diners
públics "és difícil de controlar" i per tant "cal canviar l'estructura". Per a això
proposa la nacionalització dels sistemes de salut i que els diners públics "es gastin
en interessos públics com la sanitat i no en negocis privats".
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La historia nos revela que las “profesiones” más antiguas de la humanidad, o, mas exacto,
de ésta civilización, son: 1. La prostitución y la menos identificada 2. La corrupción. Ambas
significan una pérdida de valores, nacen de la oportunidad y se hacen costumbre, aunque la
primera tiene como causa la pobreza, por eso hay que erradicarla para salvar tantas
víctimas. La segunda nace de la riqueza, pero de la riqueza ficción mal entendida; si riqueza
real es el derecho de disponer de los bienes y recursos vitales necesarios para vivir y existir,
todos debemos y podemos ser ricos en un mundo y universo lleno de recursos e
inteligencia. Lo que excede es la riqueza falsa, la innecesaria que es la que se acumula, la
que hoy se hace capitales de especulación gracias a la farsa bancaria de que el dinero no
sólo es para el intercambio de bienes, sino para reemplazar a la riqueza física y
representarla en forma de billetes y cuentas. Esta ficción, que existe sólo por el apoyo de los
gobiernos políticos, nos ha llevado a la causa máxima de la corrupción: el Poder, cualquier
Poder, el enemigo No.1 de la humanidad y de la naturaleza. Cerebro feroz en estado puro,
sin conciencia mental humana que, para sobrevivir, debe corromperse, saquear, extorsionar,
oprimir…y así seguirá hasta acabar con la especie humana, si los movimientos sociales
con expresión política como Podemos o En Comú no toman cartas democráticas firmes
para evitar la masacre del proceso del holocausto final y poner las primeras notas de una
civilización racional, de organización común democrática social.
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PROPOSTES DE FUTUR

Els Comuns inicien amb la corrupció una
ronda de debats per definir propostes de
futur
Catalunya en Comú ha començat la campanya 'Construïm en comú la Catalunya del futur', una série de debats que s'allargarà
fins a l'octubre. Pisarello ha animat al públic "a fer fora al partit del 3%" i apostar per "alternatives progressistes"
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Luisa Izuzquiza, d'Access Info Europe; Jaume Asens, tinent d'alcalde i Jessica Albiach, coordinadora de Feminismes i
Transparència.

ESPERANZA ESCRIBANO @esperanzaec

La corrupció o la sensació d'ella envaeix cada àtom de l'actualitat política. Així
pensen a Catalunya en Comú, que sota el títol Com podem combatre la corrupció
sistèmica?, ha iniciat un cicle de debats que s'allargarà fins a l'octubre. "La corrupció
s'ha naturalitzat tant que és fins i tot difícil indignar-se", afirmava Gerardo
Pisarello, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Amb una llista de
casos de corrupció de CiU a Catalunya comparable a la pronunciada per la portaveu
de Podemos al Congrés, Irene Montero, sobre el PP, Pisarello ha animat al públic
"a fer fora al partit del 3%" i apostar per "alternatives progressistes".

El tinent d'alcalde ha explicat que el nou espai polític dels Comuns hauria de tenir
"un doble paper, destituient i constituent", que denunciï als corruptes "que
s'amaguen darrere de les banderes o de l'estat de dret que després vulneren". I
alhora, que construeixi "noves relacions de poder" que demostrin la viabilitat de
les alternatives. Ha insistit en la possibilitat d'una economia "més plural" que freni
"als grans corruptors privats". I ha posat d'exemple les 27 multes imposades a
Endesa per tallar la llum a famílies sense recursos o les quatre al BBVA, el
Santander i la Sareb per no destinar habitatges buits a lloguer social.

Gerardo Pisarello, en la cloenda del debat.

"No és casualitat que després de l'atur, la corrupció sigui la següent preocupació
de la ciutadania". Amb aquesta frase Jaume Asens, tinent d'alcalde de Drets
Socials, Participació i Transparència de l'Ajuntament de Barcelona, ha explicat la
importància de les mesures que ha pres el consistori per lluitar contra aquesta
xacra. "La corrupció està incrustada en les institucions, fins i tot en la monarquia
amb la Infanta Cristina", ha continuat Asens, per criticar també les dècades de
pujolisme en les quals "es van confondre els interessos del país amb els del partit i
els de la família".

El tinent d'alcalde ha inclós en la categoria de corrupció altres pràctiques com
"l'acumulació de càrrecs i privilegis, cobrar dietes injustificades mentre hi ha gent
que no arriba a final de mes o treballar amb agendes secretes". En aquest sentit,
ha enumerat les mesures de l'executiu per frenar la corrupció com la prohibició de
rebre regals de més de 50 euros o els salaris "sobradament ajustats". Ha
assegurat que l'alcaldessa cobra "la quarta part del que guanyava el seu
antecessor i menys que alguns agents de la Guàrdia Urbana".

Enfront de les tres fractures, territorial, social i democràtica, que ha identificat
Asens per "la mercantilització exagerada", ha contraposat la idea d'una política en
xarxa capaç "de crear consciència ciutadana com ho va aconseguir la PAH" amb el
dret a l'habitatge. Una de les mesures que defensa haver posat en pràctica Asens
és la d'intentar instaurar "aquestes polítiques comunitàries" heretades del 15M
en "la gestió dels equipaments públics".

Segons el tinent d'alcalde, el discurs
"d'estrènyer-se el cinturó" xoca amb
l'aflorament de comptes bancaris de la classe
política a Andorra o Suïssa "a nom de Bárcenas
o Pujol, en sobres i comissions". Per Asens "la
principal victòria és vèncer la por que en la crisi
significa perdre el treball o la casa", que "aïlla i
desmobilitza a la ciutadania". I ha parlat
de l'Oficina de Transparència o el Consell

Assessor de Transparència i especialment, la Bústia de Denúncies Anònimes
posada en marxa en col·laboració amb XNet. "És una eina pionera per garantir
l'anonimat dels qui alerten de casos de corrupció que permet establir un diàleg
entre denunciant i funcionari que pugui portar endavant la recerca sense posar en
risc al confident", ha explicat.

Al debat ha estat present també Luisa Izuzquiza, membre d'Access Info Europe,
una organització pel dret a l'accés a la informació pública en tota Europa. Ha
criticat que Espanya era un dels pocs estats amb més d'un milió d'habitants que
no disposava de llei de transparència fins que es va aprovar l'actual, que jutja
incompleta. Izuzquiza ha defensat "el dret a sol·licitar informació pública i rebre
una resposta en un termini raonable" i el deure de l'Administració de "publicar la
informació per defecte". Els dos estan relacionats amb el dret a la llibertat
d'expressió "perquè es considera que per exercir aquest dret s'ha d'estar
correctament informat".

Aigua i sanitat han estat els dos eixos al voltant dels quals s'ha articulat el primer
debat, que portava per títol Corrupció, privatitzacions i béns comuns. El coordinador
d'Anàlisi, Polítiques Públiques i Programa de Catalunya en Comú, Marc Parés, ha
explicat que volien començar per la corrupció perquè és un tema "que preocupa i
indigna" a la majoria. En referència al control dels serveis concertats, Parés ha
assenyalat que malgrat que serveis bàsics com l'aigua o salut estan o han estat
en mans públiques, "no s'ha fet prou per garantir la seva bona gestió".

Josep Martí, de Marea Blanca; Míriam Planas, de la Plataforma Aigua és vida, i Marc Parés, de Catalunya en Comú.

A Catalunya, el 80% de la gestió de l'aigua està en mans privades, "al contrari del
que ocorre en la resta del món, on el 90% de l'administració és pública", ha
denunciat Míriam Planas, membre de la plataforma Aigua és Vida. Ha repassat en
la seva intervenció les diferents corrupteles que han afectat la gestió de l'aigua,
entre elles que "fins a 2011 no es va descobrir que Agbar actuava sense contracte
a Barcelona ni en altres 22 municipis des de la constitució de l'Àrea
Metropolitana".

La sanitat és un dels terrenys en els quals s'han denunciat més casos de corrupció.
Josep Martí, membre de la Marea Blanca, aclaria que és així perquè en ser la
partida més gran dels pressupostos de la Generalitat, "molts volen emportar-se
una part d'un pastís tan suculent". Així i tot, ha criticat que les denúncies "les fan
periodistes o sindicats, però mai és l'Administració la que tira del fil".

Jessica Albiach, Coordinadora de Feminismes i Transparència de Catalunya en
Comú, ha resumit la idea central de l'acte: "La corrupció ha estat sistèmica perquè
ha arribat a ser una manera de governar". Coincideix Martí en l'àmbit de Sanitat,
on considera que la corrupció "no eren casos puntuals, sinó un tema estructural".
En el seu diagnòstic opina que el model català de concertació privada amb diners
públics "és difícil de controlar" i per tant "cal canviar l'estructura". Per a això
proposa la nacionalització dels sistemes de salut i que els diners públics "es gastin
en interessos públics com la sanitat i no en negocis privats".
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La historia nos revela que las “profesiones” más antiguas de la humanidad, o, mas exacto,
de ésta civilización, son: 1. La prostitución y la menos identificada 2. La corrupción. Ambas
significan una pérdida de valores, nacen de la oportunidad y se hacen costumbre, aunque la
primera tiene como causa la pobreza, por eso hay que erradicarla para salvar tantas
víctimas. La segunda nace de la riqueza, pero de la riqueza ficción mal entendida; si riqueza
real es el derecho de disponer de los bienes y recursos vitales necesarios para vivir y existir,
todos debemos y podemos ser ricos en un mundo y universo lleno de recursos e
inteligencia. Lo que excede es la riqueza falsa, la innecesaria que es la que se acumula, la
que hoy se hace capitales de especulación gracias a la farsa bancaria de que el dinero no
sólo es para el intercambio de bienes, sino para reemplazar a la riqueza física y
representarla en forma de billetes y cuentas. Esta ficción, que existe sólo por el apoyo de los
gobiernos políticos, nos ha llevado a la causa máxima de la corrupción: el Poder, cualquier
Poder, el enemigo No.1 de la humanidad y de la naturaleza. Cerebro feroz en estado puro,
sin conciencia mental humana que, para sobrevivir, debe corromperse, saquear, extorsionar,
oprimir…y así seguirá hasta acabar con la especie humana, si los movimientos sociales
con expresión política como Podemos o En Comú no toman cartas democráticas firmes
para evitar la masacre del proceso del holocausto final y poner las primeras notas de una
civilización racional, de organización común democrática social.
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Els Comuns inicien amb la corrupció una
ronda de debats per definir propostes de
futur
Catalunya en Comú ha començat la campanya 'Construïm en comú la Catalunya del futur', una série de debats que s'allargarà
fins a l'octubre. Pisarello ha animat al públic "a fer fora al partit del 3%" i apostar per "alternatives progressistes"
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Luisa Izuzquiza, d'Access Info Europe; Jaume Asens, tinent d'alcalde i Jessica Albiach, coordinadora de Feminismes i
Transparència.

ESPERANZA ESCRIBANO @esperanzaec

La corrupció o la sensació d'ella envaeix cada àtom de l'actualitat política. Així
pensen a Catalunya en Comú, que sota el títol Com podem combatre la corrupció
sistèmica?, ha iniciat un cicle de debats que s'allargarà fins a l'octubre. "La corrupció
s'ha naturalitzat tant que és fins i tot difícil indignar-se", afirmava Gerardo
Pisarello, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Amb una llista de
casos de corrupció de CiU a Catalunya comparable a la pronunciada per la portaveu
de Podemos al Congrés, Irene Montero, sobre el PP, Pisarello ha animat al públic
"a fer fora al partit del 3%" i apostar per "alternatives progressistes".

El tinent d'alcalde ha explicat que el nou espai polític dels Comuns hauria de tenir
"un doble paper, destituient i constituent", que denunciï als corruptes "que
s'amaguen darrere de les banderes o de l'estat de dret que després vulneren". I
alhora, que construeixi "noves relacions de poder" que demostrin la viabilitat de
les alternatives. Ha insistit en la possibilitat d'una economia "més plural" que freni
"als grans corruptors privats". I ha posat d'exemple les 27 multes imposades a
Endesa per tallar la llum a famílies sense recursos o les quatre al BBVA, el
Santander i la Sareb per no destinar habitatges buits a lloguer social.

Gerardo Pisarello, en la cloenda del debat.

"No és casualitat que després de l'atur, la corrupció sigui la següent preocupació
de la ciutadania". Amb aquesta frase Jaume Asens, tinent d'alcalde de Drets
Socials, Participació i Transparència de l'Ajuntament de Barcelona, ha explicat la
importància de les mesures que ha pres el consistori per lluitar contra aquesta
xacra. "La corrupció està incrustada en les institucions, fins i tot en la monarquia
amb la Infanta Cristina", ha continuat Asens, per criticar també les dècades de
pujolisme en les quals "es van confondre els interessos del país amb els del partit i
els de la família".

El tinent d'alcalde ha inclós en la categoria de corrupció altres pràctiques com
"l'acumulació de càrrecs i privilegis, cobrar dietes injustificades mentre hi ha gent
que no arriba a final de mes o treballar amb agendes secretes". En aquest sentit,
ha enumerat les mesures de l'executiu per frenar la corrupció com la prohibició de
rebre regals de més de 50 euros o els salaris "sobradament ajustats". Ha
assegurat que l'alcaldessa cobra "la quarta part del que guanyava el seu
antecessor i menys que alguns agents de la Guàrdia Urbana".

Enfront de les tres fractures, territorial, social i democràtica, que ha identificat
Asens per "la mercantilització exagerada", ha contraposat la idea d'una política en
xarxa capaç "de crear consciència ciutadana com ho va aconseguir la PAH" amb el
dret a l'habitatge. Una de les mesures que defensa haver posat en pràctica Asens
és la d'intentar instaurar "aquestes polítiques comunitàries" heretades del 15M
en "la gestió dels equipaments públics".

Segons el tinent d'alcalde, el discurs
"d'estrènyer-se el cinturó" xoca amb
l'aflorament de comptes bancaris de la classe
política a Andorra o Suïssa "a nom de Bárcenas
o Pujol, en sobres i comissions". Per Asens "la
principal victòria és vèncer la por que en la crisi
significa perdre el treball o la casa", que "aïlla i
desmobilitza a la ciutadania". I ha parlat
de l'Oficina de Transparència o el Consell

Assessor de Transparència i especialment, la Bústia de Denúncies Anònimes
posada en marxa en col·laboració amb XNet. "És una eina pionera per garantir
l'anonimat dels qui alerten de casos de corrupció que permet establir un diàleg
entre denunciant i funcionari que pugui portar endavant la recerca sense posar en
risc al confident", ha explicat.

Al debat ha estat present també Luisa Izuzquiza, membre d'Access Info Europe,
una organització pel dret a l'accés a la informació pública en tota Europa. Ha
criticat que Espanya era un dels pocs estats amb més d'un milió d'habitants que
no disposava de llei de transparència fins que es va aprovar l'actual, que jutja
incompleta. Izuzquiza ha defensat "el dret a sol·licitar informació pública i rebre
una resposta en un termini raonable" i el deure de l'Administració de "publicar la
informació per defecte". Els dos estan relacionats amb el dret a la llibertat
d'expressió "perquè es considera que per exercir aquest dret s'ha d'estar
correctament informat".

Aigua i sanitat han estat els dos eixos al voltant dels quals s'ha articulat el primer
debat, que portava per títol Corrupció, privatitzacions i béns comuns. El coordinador
d'Anàlisi, Polítiques Públiques i Programa de Catalunya en Comú, Marc Parés, ha
explicat que volien començar per la corrupció perquè és un tema "que preocupa i
indigna" a la majoria. En referència al control dels serveis concertats, Parés ha
assenyalat que malgrat que serveis bàsics com l'aigua o salut estan o han estat
en mans públiques, "no s'ha fet prou per garantir la seva bona gestió".

Josep Martí, de Marea Blanca; Míriam Planas, de la Plataforma Aigua és vida, i Marc Parés, de Catalunya en Comú.

A Catalunya, el 80% de la gestió de l'aigua està en mans privades, "al contrari del
que ocorre en la resta del món, on el 90% de l'administració és pública", ha
denunciat Míriam Planas, membre de la plataforma Aigua és Vida. Ha repassat en
la seva intervenció les diferents corrupteles que han afectat la gestió de l'aigua,
entre elles que "fins a 2011 no es va descobrir que Agbar actuava sense contracte
a Barcelona ni en altres 22 municipis des de la constitució de l'Àrea
Metropolitana".

La sanitat és un dels terrenys en els quals s'han denunciat més casos de corrupció.
Josep Martí, membre de la Marea Blanca, aclaria que és així perquè en ser la
partida més gran dels pressupostos de la Generalitat, "molts volen emportar-se
una part d'un pastís tan suculent". Així i tot, ha criticat que les denúncies "les fan
periodistes o sindicats, però mai és l'Administració la que tira del fil".

Jessica Albiach, Coordinadora de Feminismes i Transparència de Catalunya en
Comú, ha resumit la idea central de l'acte: "La corrupció ha estat sistèmica perquè
ha arribat a ser una manera de governar". Coincideix Martí en l'àmbit de Sanitat,
on considera que la corrupció "no eren casos puntuals, sinó un tema estructural".
En el seu diagnòstic opina que el model català de concertació privada amb diners
públics "és difícil de controlar" i per tant "cal canviar l'estructura". Per a això
proposa la nacionalització dels sistemes de salut i que els diners públics "es gastin
en interessos públics com la sanitat i no en negocis privats".
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La historia nos revela que las “profesiones” más antiguas de la humanidad, o, mas exacto,
de ésta civilización, son: 1. La prostitución y la menos identificada 2. La corrupción. Ambas
significan una pérdida de valores, nacen de la oportunidad y se hacen costumbre, aunque la
primera tiene como causa la pobreza, por eso hay que erradicarla para salvar tantas
víctimas. La segunda nace de la riqueza, pero de la riqueza ficción mal entendida; si riqueza
real es el derecho de disponer de los bienes y recursos vitales necesarios para vivir y existir,
todos debemos y podemos ser ricos en un mundo y universo lleno de recursos e
inteligencia. Lo que excede es la riqueza falsa, la innecesaria que es la que se acumula, la
que hoy se hace capitales de especulación gracias a la farsa bancaria de que el dinero no
sólo es para el intercambio de bienes, sino para reemplazar a la riqueza física y
representarla en forma de billetes y cuentas. Esta ficción, que existe sólo por el apoyo de los
gobiernos políticos, nos ha llevado a la causa máxima de la corrupción: el Poder, cualquier
Poder, el enemigo No.1 de la humanidad y de la naturaleza. Cerebro feroz en estado puro,
sin conciencia mental humana que, para sobrevivir, debe corromperse, saquear, extorsionar,
oprimir…y así seguirá hasta acabar con la especie humana, si los movimientos sociales
con expresión política como Podemos o En Comú no toman cartas democráticas firmes
para evitar la masacre del proceso del holocausto final y poner las primeras notas de una
civilización racional, de organización común democrática social.

⚑

Suscríbete✉ Añade Disqus a tu sitio webd Privacidad 

Recomendar

Compartir ›

► La Klau Crítica: 
1-0. I ara... què fem?

publicidad

Insertar Ver en Twitter

Tweets por @Diari_Public

36min

Puigdemont no accepta que Mariano Rajoy el

pugui destituir publico.es/public/puigdem…

Els (sovint) oblidats parlen sobre el procés

sobiranista. I tenen coses a dir 

publico.es/public/minorie… via @publico_es

Públic

@Diari_Public

Puigdemont deixa constància que ha a…

Els Mossos d'Esquadra tenen ordre d'aix…

publico.es

Públic

@Diari_Public

publicidad

Be the first of your friends to like this

Diari Públic
39 minutes ago

Primer dia laborable amb el 155. 
El ministre d'Interior obliga els Mossos

Diari Públic
32,073 likes

Like Page Share

publicidad

publicidad

    1

publicidad

MEDIA: 0 VOTOS: 0



PUBLIC COMUNS CORRUPCIÓ CATALUNYA EN COMÚ DEBATETIQUETAS:

    1

publicidad

Man buys $27 of bitcoin,
forgets about them, finds
they're now worth $886k
Make Money with Bitcoin

Encuentra los mejores
vuelos baratos. Haz clic y
compara pasajes
Vuelos baratos

Encuentra los mejores
vuelos baratos. Haz clic y
compara pasajes
Vuelos baratos

Solución #1 para tus
campañas de
Performance y Content
MKT
Ligatus, 1º Red Nativa

Solución #1 para tus
campañas de
Performance y Content
MKT
Ligatus, 1º Red Nativa

Solución #1 para tus
campañas de
Performance y Content
MKT
Ligatus, 1º Red Nativa

Ofrecido por

Després del 155,
què?
FERNANDO LÓPEZ AGUDÍN
TORN DE PARAULA

Estat i violència
PERE ORTEGA
CRÒNIQUES INSUBMISSES

El mal càlcul
dels
independentistes:
els errors de la
seva estratègia
VICENÇ NAVARRO
PENSAMENT CRÍTIC

Desconcert
davant l'actitud
de l'esquerra
tradicional
PERE ALZINA
TORN DE PARAULA

L'"a por ellos"
del 155
JORDI CALVO
TORN DE PARAULA

Todos 

Ofrecido por

enlasredes

'La libertad de expresión en
España es como los billetes
de 500: no hay para los
pobres'

¿Está la República? Uy

El PP se opone a una
regulación europea contra la
corrupción

Paco Frutos, el último
fascista

Costumbres españolas que
sorprenden a los turistas |
Tourse Viajes - Público.es

Una política en xarxa

"La bústia de
denúncies anònimes en
col·laboració amb XNet
és una eina pionera per

garantir l'anonimat
dels qui alerten de
casos de corrupció

Control de la gestió de serveis bàsics

La sanitat, "un pastís suculent"

1

2

3

4

5

Público utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de navegación, realizar tareas de analítica y mostrar publicidad acorde a sus
intereses. Si continúa navegando, entendemos que acepta nuestra política de cookies.

Entendido

PORTADA POLÍTICA OPINIÓ MÓN ECONOMIA DONA I SOCIETAT MEDI AMBIENT CULTURES TREMENDING VÍDEOS



http://www.publico.es/public
http://www.publico.es/tag/comuns
http://www.publico.es/tag/corrupcio
http://www.publico.es/tag/catalunya-en-comu
http://www.publico.es/tag/debat
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.publico.es/public/propostes-futur-els-comuns-inicien-amb-corrupcio-ronda-debats-per-definir-propostes-futur.html
https://twitter.com/share?url=http://www.publico.es/public/propostes-futur-els-comuns-inicien-amb-corrupcio-ronda-debats-per-definir-propostes-futur.html&via=publico_es&text=Els Comuns inicien amb la corrupci� una ronda de debats per definir propostes de futur
https://plus.google.com/share?url=http://www.publico.es/public/propostes-futur-els-comuns-inicien-amb-corrupcio-ronda-debats-per-definir-propostes-futur.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=&title=&summary=&source=http://www.publico.es/public/propostes-futur-els-comuns-inicien-amb-corrupcio-ronda-debats-per-definir-propostes-futur.html
https://www.meneame.net/submit?url=http://www.publico.es/public/propostes-futur-els-comuns-inicien-amb-corrupcio-ronda-debats-per-definir-propostes-futur.html
http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=logo&utm_campaign=branding
http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=text&utm_campaign=branding
http://core.lqm.io/bid_click_track/lhV9FMrpEif/site/50o7j0kb/ad/1039064?turl=http%3A%2F%2Ffastcloudway.com%2Ftrk%2Ftrackpagecover%3Fredirecto%3Dhttp%253a%252f%252fwww.24businessmag.com%252fmag%252fen%252fhiax%252findex.html%253ftrkId%253d4739346F52764235504C334B37415A496651715873515F33445F3344%2526itrk%253d%25257bitrk%25257d%26xzoneid%3DlhV9FMrpEif%26utm_source%3D36282034%26utm_medium%3DAD2
http://r.ligatus.com/?z=O8ZI81xBsbFm8WEvbJ39zzFZ5ftu7RQgCoEBhPb8c88FGqF6ikJ5hyN0ljeg8TNccFtQtXjazGDDnwoH_KGyIaYh8_zZkxmdiVid5cXb5ukjC6Jcm8GYsT88lY132W_3miznChV0-ZvGlMEqjfMlJNThll6Sb8q_0Ge6mGRjUYU.
http://r.ligatus.com/?z=KKxqxokzGO016anO90JVrLiQW_Cx6VTgMDat1_jjuxgdeaA08goe4JHhhZc8ziSH8hFanfFUbGcW8AHTxulVVARvls3KipMNTGgUKT69MjU1bmKLf_No8X-wnL8lvDyoLRSmQREsuwC3-sppvmADHQFaqhUJLVk7D_9ZHW23Fbw.
http://r.ligatus.com/?z=FOgLI-bBdG7Gof2-rECS07ZkKtmOmgAkaPOI_ytHJ44hRuXLYOAA46I1KzjE3MHFoHc3WqrJIdy4c7SgW1YZBkBM6hIqaUq-yGiB6JxxoUBVfZwZvAC6sKJQJ_aVvaBCuc4tXylhwxMZTjbLX7LKkFI4U6BEjQ61sxcwFUFI_V0.
http://r.ligatus.com/?z=QYlQKRLBfdFbmDgy2R5pvxEOItuvKUEKT9JhaOwYGHlbJtEccJhoTwPX6m1EwcPgDfMgjuHKo18qQDeb5X2tKFyvwgiwJEmaEvNc02AXEdCoSfgS9EWVZCsso4Nk4_V_JY_Lp9m0Yf0HGJyuMttkOZWDQlPVQkhgvcF63IP3Zz8.
http://r.ligatus.com/?z=szzM69RhzaxvHdCs0cveq9ilrKZnuJ97FEqNFH5pwTGxI0LzBBmjETL0bOUyJLsbZyxegCq9ypd1lPTXmeKkQIUzmedgG3Viyh_mcrk5C8wrIDf7I891LqC0mHklnovvhCNEgZaUiLZxWs5SbHzVKoiy_sFHrLpMJcIcN5pd48E.
http://www.ligatus.es/


DESTACADOS
CTXT
El Asombrario
Nueva Tribuna
Espacio Público
Memoria Pública
Tremending
Strambotic
Zeleb
Públic (Catalunya)
Diario de Cantabria
La Crónica (Murcia)
Periódico CLM

FIRMAS DESTACADAS
Vicenç Navarro
David Torres
Juan Carlos Escudier
Máximo Pradera
Marta Nebot
Erika Lust
Pascual Serrano
Cristina Fallarás
Aníbal Malvar
Nazanín Armanian
Fernando López Agudín
David Bollero
Lidia Falcón
Eugenio G. Gascón
Juantxo López de Uralde
Andrea Momoitio
Jorge Bezares
Fernando Luengo

EMISIONES TV
La Tuerka
NTMEP
En clave Tuerka
La Klau
EKO

SERVICIOS
El tiempo
Tienda

OTROS
Elite Sport
Panenka
Viajes
Motor
Videojuegos
Colectivo Burbuja
Librújula
Actualidad Humanitaria
Radicales Libres
Revista Rambla

Público
    

¿QUIENES SOMOS? CONTACTO PUBLICIDAD AVISO LEGAL POLÍTICA DE 'COOKIES' VERSIÓN MÓVIL

PROPOSTES DE FUTUR

Els Comuns inicien amb la corrupció una
ronda de debats per definir propostes de
futur
Catalunya en Comú ha començat la campanya 'Construïm en comú la Catalunya del futur', una série de debats que s'allargarà
fins a l'octubre. Pisarello ha animat al públic "a fer fora al partit del 3%" i apostar per "alternatives progressistes"
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Luisa Izuzquiza, d'Access Info Europe; Jaume Asens, tinent d'alcalde i Jessica Albiach, coordinadora de Feminismes i
Transparència.

ESPERANZA ESCRIBANO @esperanzaec

La corrupció o la sensació d'ella envaeix cada àtom de l'actualitat política. Així
pensen a Catalunya en Comú, que sota el títol Com podem combatre la corrupció
sistèmica?, ha iniciat un cicle de debats que s'allargarà fins a l'octubre. "La corrupció
s'ha naturalitzat tant que és fins i tot difícil indignar-se", afirmava Gerardo
Pisarello, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Amb una llista de
casos de corrupció de CiU a Catalunya comparable a la pronunciada per la portaveu
de Podemos al Congrés, Irene Montero, sobre el PP, Pisarello ha animat al públic
"a fer fora al partit del 3%" i apostar per "alternatives progressistes".

El tinent d'alcalde ha explicat que el nou espai polític dels Comuns hauria de tenir
"un doble paper, destituient i constituent", que denunciï als corruptes "que
s'amaguen darrere de les banderes o de l'estat de dret que després vulneren". I
alhora, que construeixi "noves relacions de poder" que demostrin la viabilitat de
les alternatives. Ha insistit en la possibilitat d'una economia "més plural" que freni
"als grans corruptors privats". I ha posat d'exemple les 27 multes imposades a
Endesa per tallar la llum a famílies sense recursos o les quatre al BBVA, el
Santander i la Sareb per no destinar habitatges buits a lloguer social.

Gerardo Pisarello, en la cloenda del debat.

"No és casualitat que després de l'atur, la corrupció sigui la següent preocupació
de la ciutadania". Amb aquesta frase Jaume Asens, tinent d'alcalde de Drets
Socials, Participació i Transparència de l'Ajuntament de Barcelona, ha explicat la
importància de les mesures que ha pres el consistori per lluitar contra aquesta
xacra. "La corrupció està incrustada en les institucions, fins i tot en la monarquia
amb la Infanta Cristina", ha continuat Asens, per criticar també les dècades de
pujolisme en les quals "es van confondre els interessos del país amb els del partit i
els de la família".

El tinent d'alcalde ha inclós en la categoria de corrupció altres pràctiques com
"l'acumulació de càrrecs i privilegis, cobrar dietes injustificades mentre hi ha gent
que no arriba a final de mes o treballar amb agendes secretes". En aquest sentit,
ha enumerat les mesures de l'executiu per frenar la corrupció com la prohibició de
rebre regals de més de 50 euros o els salaris "sobradament ajustats". Ha
assegurat que l'alcaldessa cobra "la quarta part del que guanyava el seu
antecessor i menys que alguns agents de la Guàrdia Urbana".

Enfront de les tres fractures, territorial, social i democràtica, que ha identificat
Asens per "la mercantilització exagerada", ha contraposat la idea d'una política en
xarxa capaç "de crear consciència ciutadana com ho va aconseguir la PAH" amb el
dret a l'habitatge. Una de les mesures que defensa haver posat en pràctica Asens
és la d'intentar instaurar "aquestes polítiques comunitàries" heretades del 15M
en "la gestió dels equipaments públics".

Segons el tinent d'alcalde, el discurs
"d'estrènyer-se el cinturó" xoca amb
l'aflorament de comptes bancaris de la classe
política a Andorra o Suïssa "a nom de Bárcenas
o Pujol, en sobres i comissions". Per Asens "la
principal victòria és vèncer la por que en la crisi
significa perdre el treball o la casa", que "aïlla i
desmobilitza a la ciutadania". I ha parlat
de l'Oficina de Transparència o el Consell

Assessor de Transparència i especialment, la Bústia de Denúncies Anònimes
posada en marxa en col·laboració amb XNet. "És una eina pionera per garantir
l'anonimat dels qui alerten de casos de corrupció que permet establir un diàleg
entre denunciant i funcionari que pugui portar endavant la recerca sense posar en
risc al confident", ha explicat.

Al debat ha estat present també Luisa Izuzquiza, membre d'Access Info Europe,
una organització pel dret a l'accés a la informació pública en tota Europa. Ha
criticat que Espanya era un dels pocs estats amb més d'un milió d'habitants que
no disposava de llei de transparència fins que es va aprovar l'actual, que jutja
incompleta. Izuzquiza ha defensat "el dret a sol·licitar informació pública i rebre
una resposta en un termini raonable" i el deure de l'Administració de "publicar la
informació per defecte". Els dos estan relacionats amb el dret a la llibertat
d'expressió "perquè es considera que per exercir aquest dret s'ha d'estar
correctament informat".

Aigua i sanitat han estat els dos eixos al voltant dels quals s'ha articulat el primer
debat, que portava per títol Corrupció, privatitzacions i béns comuns. El coordinador
d'Anàlisi, Polítiques Públiques i Programa de Catalunya en Comú, Marc Parés, ha
explicat que volien començar per la corrupció perquè és un tema "que preocupa i
indigna" a la majoria. En referència al control dels serveis concertats, Parés ha
assenyalat que malgrat que serveis bàsics com l'aigua o salut estan o han estat
en mans públiques, "no s'ha fet prou per garantir la seva bona gestió".

Josep Martí, de Marea Blanca; Míriam Planas, de la Plataforma Aigua és vida, i Marc Parés, de Catalunya en Comú.

A Catalunya, el 80% de la gestió de l'aigua està en mans privades, "al contrari del
que ocorre en la resta del món, on el 90% de l'administració és pública", ha
denunciat Míriam Planas, membre de la plataforma Aigua és Vida. Ha repassat en
la seva intervenció les diferents corrupteles que han afectat la gestió de l'aigua,
entre elles que "fins a 2011 no es va descobrir que Agbar actuava sense contracte
a Barcelona ni en altres 22 municipis des de la constitució de l'Àrea
Metropolitana".

La sanitat és un dels terrenys en els quals s'han denunciat més casos de corrupció.
Josep Martí, membre de la Marea Blanca, aclaria que és així perquè en ser la
partida més gran dels pressupostos de la Generalitat, "molts volen emportar-se
una part d'un pastís tan suculent". Així i tot, ha criticat que les denúncies "les fan
periodistes o sindicats, però mai és l'Administració la que tira del fil".

Jessica Albiach, Coordinadora de Feminismes i Transparència de Catalunya en
Comú, ha resumit la idea central de l'acte: "La corrupció ha estat sistèmica perquè
ha arribat a ser una manera de governar". Coincideix Martí en l'àmbit de Sanitat,
on considera que la corrupció "no eren casos puntuals, sinó un tema estructural".
En el seu diagnòstic opina que el model català de concertació privada amb diners
públics "és difícil de controlar" i per tant "cal canviar l'estructura". Per a això
proposa la nacionalització dels sistemes de salut i que els diners públics "es gastin
en interessos públics com la sanitat i no en negocis privats".
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La historia nos revela que las “profesiones” más antiguas de la humanidad, o, mas exacto,
de ésta civilización, son: 1. La prostitución y la menos identificada 2. La corrupción. Ambas
significan una pérdida de valores, nacen de la oportunidad y se hacen costumbre, aunque la
primera tiene como causa la pobreza, por eso hay que erradicarla para salvar tantas
víctimas. La segunda nace de la riqueza, pero de la riqueza ficción mal entendida; si riqueza
real es el derecho de disponer de los bienes y recursos vitales necesarios para vivir y existir,
todos debemos y podemos ser ricos en un mundo y universo lleno de recursos e
inteligencia. Lo que excede es la riqueza falsa, la innecesaria que es la que se acumula, la
que hoy se hace capitales de especulación gracias a la farsa bancaria de que el dinero no
sólo es para el intercambio de bienes, sino para reemplazar a la riqueza física y
representarla en forma de billetes y cuentas. Esta ficción, que existe sólo por el apoyo de los
gobiernos políticos, nos ha llevado a la causa máxima de la corrupción: el Poder, cualquier
Poder, el enemigo No.1 de la humanidad y de la naturaleza. Cerebro feroz en estado puro,
sin conciencia mental humana que, para sobrevivir, debe corromperse, saquear, extorsionar,
oprimir…y así seguirá hasta acabar con la especie humana, si los movimientos sociales
con expresión política como Podemos o En Comú no toman cartas democráticas firmes
para evitar la masacre del proceso del holocausto final y poner las primeras notas de una
civilización racional, de organización común democrática social.
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