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Gimeno ha asseverat que “La corrupció és 
una malaltia però tenim eines per combatre-
la” 
 
 

— El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, ha fet aquestes 

declaracions al diàleg “Perseguir la corrupció”, la darrera activitat que 

s’ha celebrat aquesta tarda en el marc de l’exposició “Corrupció! 

Revolta ètica”, que es pot visitar al Palau Robert fins al 24 de novembre 

— A la sessió han intervingut el conseller de Justícia en la representació 

permanent d’Espanya davant la Unió Europea, Emilio Sánchez Ulled, i 

el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno  

 
 

  

13 de novembre de 2019. Aquesta tarda s’ha celebrat el diàleg “Perseguir 

la corrupció”, en el marc de l’exposició “Corrupció! Revolta ètica”, 

organitzada per l’Oficina Antifrau de Catalunya. En aquesta debat han 

intervingut Emilio Sánchez Ulled, actual conseller de Justícia en la 

representació permanent d’Espanya davant de la Unió Europea i ex fiscal 

coordinador contra la corrupció i la criminalitat organitzada de Barcelona, 

i Miguel Ángel Gimeno, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, i ha 

estat moderat per la responsable de comunicació d’Antifrau, Laia Espín. 

 

Per Sánchez Ulled “la corrupció és un intercanvi de poder entre el poder 

polític i el poder econòmic”. Gimeno l’ha definit com “un abús de poder, i és 

el mitjà idoni per destruir la democràcia”. Preguntats si la corrupció a 

l’estat espanyol és sistèmica, Sánchez Ulled ha opinat que no i que “no 

estem condemnats a ser un país corrupte. Sí que hi ha països i governs que 

ho són , però no és el cas de la democràcia espanyola”. Gimeno s’ha 

mostrat optimista tot i que creu que cal una lluita constant per combatre-

la. “La nostra societat té la força suficient per fer una lluita efectiva, entre 

tots, no només des de les institucions. La corrrupció no s’acabarà si no és 

amb la implicació de tota la ciutadania. És qüestió que quedi clar que no 

hi ha d’haver impunitat davant qui es salta les normes”. També ha opinat 

que la corrupció no és sistèmica, però sí que hi ha condicions perquè grups 

econòmics facin prevaldre interessos privats per sobre dels públics. 
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El diàleg ha seguit tractant els grups d’interès. Segons Sánchez Ulled, a 

Europa els lobbies estan molt ben regularitzats, de forma natural i legitima. 

Gimeno ha remarcat que als grups d’interès se’ls ha d’exigir transparència 

perquè la seva funció sigui clara.  

 

Precisament avui s’ha publicat l’informe GRECO sobre Espanya, que entre 

d’altres conclusions diu que s’espera una acció més restrictiva amb els 

lobbies. L’informe també demana una estratègia complexiva anticorrupció, 

i observa que hi ha una bretxa entre la legislació i la seva aplicació. Segons 

Sánchez Ulled Espanya està més avaluada que altres països de la Unió 

Europea. “L’informe si que critica el sistema d’elecció del Consell General 

del Poder Judicial, però remarca que el nivell d’independència del cos 

judicial és molt bo”, ha dit el fiscal. A més, ha remarcat que aquest informe 

es basa en estudis sobre la percepció de la corrupció, no en la constatació 

de fets, i que l’alt nivell de percepció a Espanya pot ser degut a la crisi 

econòmica i la conseqüent manca de recursos públics. Per Miguel Ángel 

Gimeno “el més greu és la desconfiança cap a les institucions”. Per al 

magistrat, “la millora ha de venir en l’àmbit de la prevenció, i no només en 

la reacció a fets delictius. Hem d’actuar en els conflictes aparents i 

avançar-nos amb una bona defensa”. 

 

Davant la pregunta de com s’impliquen els polítics en la lluita contra la 

corrupció, Sánchez Ulled ha opinat que política és tot. “Hi ha implicació 

dels poders públics, com és el nostre cas”, ha dit referint-se als propis 

ponents. “També es cert que a vegades hi ha problemes com les 

temptacions estructurals, per exemple el sistema de partits o l’ocupació 

pública qualificada. Podem intentar reduir-ne el risc, però és molt difícil 

d’eradicar”. Per Gimeno, “quan no queda clar el límit entre el benefici 

privat i el públic tenim un problema”. 

 

Pel que fa a quines mesures són necessàries per lluitar contra la corrupció, 

el fiscal ha dit que “s’hauria d’estudiar si l’estructura publica que tenim és 

la justa i necessària. Per exemple, en els darrers anys s’han privatitzat 

sectors del servei públic i s’ha de controlar si aquest òrgans autònoms 

escapen als controls de l’administració pública. Potser s’hauria de 

reprofessionalitzar la funció pública”. Segons el magistrat, “no s’està fent 

el control suficient en àmbits com l’urbanisme. Cal una metodologia de 

seguiment i avaluació posterior”.  

 

El següent tema a tractar ha estat el dels alertadors. Per Gimeno “és 

important que les persones que es troben a prop d’on succeeixen els fets 

puguin reportar-los. Necessitem oferir canals segurs i que protegeixin als 

alertadors. La nova directiva europea és molt positiva, però tan sols 

marca uns mínims i cal veure com es transposa. A Catalunya ja estem 

treballant en una llei. Un dels principals objectius ha de ser garantir la 

indemnitat de qui alerta”. Sánchez Ulled ha observat que la directiva 

abasta molts sectors, des del transport al sanitari. “El que hauran 

d’intentar les lleis de transposició dels respectius estats és que es 
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garanteixi la continuïtat laboral a qui denuncia, perquè és un dels fets més 

importants”, ha dit el fiscal  

 

Per finalitzar el diàleg s’ha preguntat als ponents quin és l’escenari futur 

sobre la corrupció. Segons Sánchez Ulled la corrupció haurà mutat, però 

seguir havent-n’hi. “És com el control de les emissions dels cotxes, n’hi ha 

però cal crear mecanismes perquè siguin les mínimes”. Segons Gimeno 

“pot ser fins i tot que es creïn algoritmes per resistir els controls i la 

corrupció persisteixi”. 

 

Aquesta és la darrera de les tres activitats que se celebren en l’espai de 

l’exposició “Corrupció! Revolta ètica”, coincidint amb el desè aniversari de 

l’Oficina Antifrau de Catalunya. La mostra, que es presenta al Palau 

Robert, és una exposició divulgativa que pretén incentivar la reflexió sobre 

aquest fenomen i de la seva importància en la construcció d’una 

democràcia avançada. També vol provocar una reflexió personal sobre els 

àmbits en què l’actitud personal del visitant podria modificar i millorar els 

sistemes corruptes a petita escala. 

 

El passat 7 d’octubre es va celebrar la taula rodona “Ahir, avui, demà en el 

cràter de la corrupció. Una perspectiva històrica”, hi varen participar la 

periodista Gemma Garcia, autora del llibre Els senyors del boom, Borja de 

Riquer, historiador i autor, entre d’altres, de l’obra Història de la corrupció 

a l’Espanya contemporània; i Santiago Tarín, periodista de La Vanguardia, 

autor de llibres com Viaje por las mentiras de la Historia Universal. La taula 

rodona va ser moderada pel periodista David Fernàndez. 

 

El 28 d’octubre es va celebrar la taula rodona “Denunciar la corrupció: 

veus contra el silenci i les complicitats”, on varen intervenir Luis Gonzalo 

Segura, que va denunciar pràctiques irregulars a l’exèrcit espanyol; Carme 

Garcia, alertadora del ‘cas Mercuri’; Azahara Peralta, alertadora del ‘cas 

Acuamed’, i Roberto Macías, alertador del cas del frau en la formació de la 

UGT d’Andalusia’. 

 

 

Per a més informació podeu visitar la nostra web: 

https://www.antifrau.cat/ca 

 

Contacte: 

Ribes 3  

08013 Barcelona 

T +34 935 547 492 

T +34 935 545 574 

T +34 935 545 561 

comunicacio@antifrau.cat 

www.antifrau.cat 
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