Cartografia del capitalisme dels amiguets
Focus, causes i xifres de la corrupció i el frau als Països Catalans
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i del Cas Turisme i el Cas Treball (Unió), als judicis
oberts contra el PP (Gürtel, Bárcenas, Taula) i les seves
ramificacions valencianes i fins als processos que
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Gürtel F1 Melsa
Emarsa Fabra Ibam

del règim del 1978 que ha vampiritzat les institucions
públiques. En el cas Filesa i Treball, a més, la
condemna va acabar amb indult. En aquests
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moments els partits polítics adeuten 206M€
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90 i l’esclat de la crisi –un període on

amb rècord de desnonaments, execucions
i pisos buits–, ha provocat la desaparició
del sistema català de caixes –se’n van

en els angles cecs del capitalisme furtiu. Es calcula
que el negoci de la prostitució –controlat, en part, per
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a l’Estat 18.000 milions d’euros. I casos com el de
l’advocat Piqué Vidal, l’empresari portuari José Mestre,
el tinent coronel de la Guàrdia Civil Màximo Blanco
o del policia i membre dels GAL, Michel Dominguez,
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d’aquestes màfies.
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Deutes contrets
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deute contret per 72.274M€ i –en alguns casos– amb compromisos de

l’evasió fiscal amb unes SICAV que tributen només a l’1%: actualment n’hi ha 3.212 amb dipòsits per valor de

pagament fins l’any 2108. Els mecanismes opacs d’endeutament, els

35.500M€. Qui més té menys paga, també poden acollir-se a infames amnisties fiscals. A la de 2012 van acollir-se,

sobrecostos escandalosos i els interessos exorbitats del deute estan

en condicions privilegiades i indecents, 31.484 contribuents, que van regularitzar 40.000 milions d’euros ocults.

hipotecant el futur i la inversió pública. L’any 2013 la Generalitat

Entre ells Josep i Oleguer Pujol o l’extresorer del PP Luis Bárcenas.

destruït el litoral ecològic i va pervertir i
Família Pujol: 8,4M€
regularitzats des
d’Andorra

2108

Segons la Sindicatura de Comptes, la Generalitat de Catalunya té

El 72% del frau fiscal el cometen grans empreses, grans fortunes i grans patrimonis. A més, s’ha legalitzat
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evidencien la capacitat de penetració i cooptació
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Estimació del frau fiscal anual als Països Catalans

volatilitzar 12 als Països Catalans–, ha
segrestar la democràcia municipal.

l’Europa de l’Est s’han fet presents als Països Catalans
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El cicle especulatiu obert entre els anys

d’euros– ha reventat el dret a l’habitatge –

Trames mafioses italianes, xineses o provinents de
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la banca va guanyar 169.000 milions
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l’extrema dreta als Països Catalans– mou anualment

il·lícit dels partits polítics és un mal endèmic definitori
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afronta CDC (Cas Palau, Cas Petrum), el finançament
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Fonts: Al 2016 encara no existeixen dades
oficials fiables i homologables sobre l’abast
de la corrupció. Les xifres estan extretes de dades
judicials, informes acadèmics, estudis socials i
estimacions periodístiques. [CGPJ, Europa Press,
TIDES, UE, CNMC, La Directa i Mèdia.cat]

transferia cada dia als mercats financers, només en interessos, 6
M€. 12.000M€ en interessos des de 2008, més del doble que totes les
retallades antisocials patides des de 2010: 5.300 M€.
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EN TEMPS DE
CANALLES
Cartografia del saqueig i antologia del frau, ‘Llums
i Taquígrafs’ és una iniciativa col·lectiva per
avaluar i combatre la corrupció als Països
Catalans. Sota un context agreujat de degradació
democràtica, de retallades antisocials, de
vergonyants rescats públics de negocis privats
i d’extensió de les desigualtats, el capitalisme
dels amiguets a casa nostra ha obert la pitjor
crisi social, econòmica i democràtica des del final
d’una dictadura que fou estructuralment corrupte.
Conèixer, denunciar i actuar, en aquest mapa
–inacabat– obrim el zoom sobre els cinc
focus d’irradiació de pràctiques corruptes: el
finançament il·legal dels partits polítics, el
tsunami immobiliari i especulatiu, la concertació
d’obra público-privada, la indústria del frau
fiscal i l’economia global del delicte. Cinc focus
interrelacionats on concorre sempre una cultura
de la cobdícia i l’avarícia que ha deixat un paisatge
postcrisi socialment devastador, una impunitat a
l’alça i un futur encara hipotecat. La corrupció als
Països Catalans –sistèmica més que sistemàtica,
estructural i conjuntural alhora, protagonitzada
per les elits extractives– s’ha concentrat a les altes
esferes del poder, entrecreuant interessos polítics,
econòmics i mediàtics. En un capitalisme de
connivència que ha evidenciat el cicle neoliberal
d’acumulació per despossessió, ha obert un cràter
que soscava la democràcia política, degrada drets
socials i malmet el bé comú i el patrimoni públic.
Un cràter plutocràtic que ha deslegitimat del tot el
model neoliberal i el règim elitista nascut el 1978.

31.484

evasors es van acollir
a l'amnistia fiscal de 2012
''Aquí hay pelas para todos.
Una pastuki importante''”
Francisco Correa, Cas Gürtel

www.llumsitaquigrafs.cat
Dempeus i en xarxa contra la corrupció i la impunitat
Una iniciativa de:

Amb el suport de:

El capitalisme ha aprés
de la màfia,tot el que
la màfia creia que havia
aprés del capitalisme

Andorra, Suïssa, Panamà: la gran
evasió. En l’enorme base de dades que
Hervé Falciani va facilitar a les autoritats
tributàries suren catalans de renom: Alfons
Godall, exvicepresident del FC Barcelona;
Gustavo Buesa, president del Grup GBI,
investigat en el Cas Clotilde i Petrum; Dídac
Fàbregas, exdiputat del PSC; Manuel Lao, de
l’empresa del joc Cirsa; o Jorge Trías Sagnier,
advocat i exdiputat del PP al Congrés que
va reconèixer la veracitat dels «papers de
Bárcenas». Al Cas Lienchenstein constava
el pare d’Artur Mas, en causa arxivada per
prescripció delictiva. També als papers de
Panamà amb comptes milionaris ocults:
Josep Lluís Nuñez, Carles Vilarrubí, Oleguer
Pujol, Leo Messi o Demetrio Carceller.
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en frau fiscal

''Som 400 i sempre som els mateixos''”

''No se cuanta gente
habré colocado en 12 años''”

''Si entrem per aquí prendrem mal''”

''Vaig a sac, d’acord?''”

Jordi Pujol, Cas Palau

Manuel Bustos, Cas Mercuri

''Era el peatge o comissió que
pagàvem a Urdangarin''”

investigats a l'Estat
Fèlix Millet, Cas Palau

dels consellers investigats

de deute bancari dels partits

Jaume Matas, Cas Noós

Carlos Fabra, Cas Fabra
Entre 1996 i 2009, segons Corruption
Scandals Evidence from Spanish Mayors
(2011), es van detectar 5.144 casos de
presumpta corrupció a 600 municipis de
l’Estat. Actualment el CGPJ reconeix 2.173
procediments oberts, que afectarien, a març
de 2016, a 3.000 investigats, dels quals més
de 800 es situarien als Països Catalans. La
Fiscalia Especial Anticorrupció pren part
directament en 371 causes obertes segons
la Memòria 2015 i des de l’any 2010, segons
dades oficials de la policia espanyola,
s’han detingut 8.321 persones per frau a
la Seguretat Social, suborn, prevaricació,
delictes contra la hisenda pública i delictes
urbanístics. Només al País Valencià, 154
membres del PP n’estan exquitxats.

Entre els 295 consellers autonòmics que
hi ha hagut en l’etapa democràtica (106 a
Catalunya, 80 al País Valencià i 109 a les Illes
Balears), 51 han estat investigats, disset han
estat jutjats i només vuit condemnats. Les
Illes Balears encapçalen el rànquing, amb
24 investigats, nou a judici i cinc condemnes
–entre elles l’expresident balear Matas i
l’expresidenta del Parlament Ma Antònia
Munar. Segueix el País Valencià que ha
acumulat 15 consellers imputats, amb un total
de tres judicis i dues condemnes, entre elles
l’expresident Olivas. A Catalunya foren 12 els
investigats, 5 els jutjats i un sol condemnat:
l’exconseller Planasdemunt, per fets vinculats
amb la seva direcció a l’Institut Català de
Finances. De sentències recents a Catalunya
destaquen el cas Hisenda, el cas FGC i el Cas
Caixa Penedès.

48.000M
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''Tú pides la comisión y luego nos
la repartimos bajo mano''”

''Soy la polla insaciable''”

en sobrecostos a l'obra pública

Casos de
corrupció
urbanística

Enrique Ortiz, Cas Brugal

Eduardo Zaplana, Cas Naseiro

El febrer de 2015, la Comissió Nacional
del Mercat i de la Competència –CNMC–
estimava el sobrecost en l’obra pública en
aquesta xifra, una desviació que equivaldria
al 4,5% del PIB espanyol: cal recordar que
el pes de la contractació pública a l’Estat
espanyol és del 18,5% del PIB. A Catalunya
aquests sobrecostos s’evidencien al Canal
Segarra-Garrigues (+81%), l’Eix Transvesal
(+352%) o la Línia 9 del Metro (+674%). L’altre
cara de la moneda són els rescats públics de
negocis privats, com el cas Castor (1.350M€),
la F1 valenciana (74M€) o l’Eix Vic Ripoll
(275M€).

Empreses interposades, facturacions
falses, caixes en B, cobrament de comissions
il·legals, tràfic d’influències, malversació
de cabals públics, condonació bancària
de deutes, “donacions” a les fundacions,
entre d’altres, constitueixen el repertori
fosc del finançament il·legal dels partits
polítics que, en molts casos, han posat de
relleu també la cultura de l’avarícia i la
cobdícia –l’enriquiment personal– dels seus
protagonistes. El 2013, els partits polítics
mantenien un deute amb la banca de 206
milions d’euros.

226

indultats

''Si es demostra el finançament
irregular d’Unió dimitiré''”

Són dades de l’informe de l’Instituto
TIDES de la Universitat de Las Palmas del
2013 sobre el cost social que provoca la
corrupció a l’Estat espanyol. A més, l’informe
monogràfic presentat per la Comissió
Europea el febrer de 2014 determina que la
corrupció és una pràctica altament estesa en
el si de la UE i que té un cost social i ciutadà
estimat de 120.000 milions d’euros cada any.
Segons el Banc Mundial, cada any es paguen
més d’un bilió de dòlars en suborns arreu del
món. El mateix ens financer estima avui que
la corrupció pot implicar una baixada del 2%
del PIB a països com l’Estat espanyol.

25

Clans
mafiosos
detectats

''Quanta democràcia aguanta el
capitalisme?''”

El frau té un sobrecost anual per a cada
ciutadà de 2.120 euros (Catalunya), 1.777
euros (País Valencià) i 1.673 euros (Illes
Balears). Per estimacions, el frau fiscal català
anual seria de 16.000 milions d’euros, el
valencià de 9.075 milions i el balear de 1.857
milions. Diners que es deixen d’ingressar
a les arques públiques, un de cada quatre
euros, 10 punts més –23%– que la mitjana
europea. Actualment, només a Barcelona hi
ha 700 investigacions obertes contra el frau
d’alta volada. Patró de conducta de les elits
extractives, es calcula que a Andorra hi ha
3.500 milions d’euros d’origen espanyol i
80.000 milions als comptes suïssos.

Contra la llei
del silenci
''Sé fuerte, Luís''”
Mariano Rajoy

Duran Lleida, Cas Treball

Dades recollides a l’estudi Aproximació
a una geografia de la corrupció urbanística
a Espanya (Universitat de La Laguna, 2011)
estimen 646 casos de corrupció urbanística a
l’Estat espanyol, entre l’any 2000 i el 2010. El
44% afectava a governs locals del PP i el 31% al
PSOE. Del mateix informe, 161 es localitzaven
als Països Catalans: 94 casos afectaven al País
València –el 17,95% dels municipis afectats–,
43 a Catalunya –4,5% dels municipis afectats– i
24 a les Illes Balears —35,8% dels municipis
afectats. Restes de la febre de l’or del ciment,
actualment hi ha un milió de pisos buits en
uns Països Catalans amb tres milions de
persones en situació de pobresa.

L’indult és a la corrupció el que
l’amnistia al frau fiscal: la legalització
de la impunitat. Entre 2000 i 2012 es van
indultar 226 condemnats per delictes contra
l’Administració pública. Només l’any 2000
l’executiu de José María Aznar va indultar
85 condemnats: 9 per prevaricació, 47 per
malversació i 11 per suborn. De cirereta, cal
recordar que la darrera decisió del darrer
Consell de Ministres de l’etapa Zapatero va
ser signar un indult: la del número dos del
Banco Santander, Alfredo Sáenz, condemnat
per un delicte de denúncia falsa continuada
en una trama on apareixia el jutge Estevill,
condemnat per corrupció. El darrer conegut
el va concedir el PP, el 2012, als condemnats
d’Unió per finançament il·legal al Cas Treball.

Vint clans italians vinculats a la
Cosa Nostra (Spadaro i Santapaola), a la
N’Drangheta (Di Giovanni, Sarraino, Montelo,
Stephano i Mazzafero), la Camorra (Diprofito,
Secondigiliano, Di Lauro, Contini, Frizziero
o Falco entre d’altres) i la Sacra Corona
Unita; sis organitzacions criminals de l’Est
europeu, d’Ucraïna ( Krivoyrogskaia) o
Geòrgia (Kutaisikaia); i fins a tríades xineses
que controlen vora 60 prostíbuls. Les xarxes
il·legals de tràfic de bens, persones, armes i
recursos naturals mouen anualment arreu del
món milers de milions: només el narcotràfic
mou 320.000M$.

En equip i en xarxa, ‘Llums i Taquígrafs’ és un
primer intent col·lectiu per construir un Atles de
la Corrupció als Països Catalans. Després d’un
any de treball en comú i d’un micromecenatge
solidari de 800 persones, surt al carrer amb una
primera edició composada per quatre volums:
“Llums i Taquígrafs: causes, costos i efectes de
la corrupció, el frau i la impunitat”; “Temps de
canalles. Cartografia del capitalisme dels amiguets,
topografia del saqueig”; “Afònics. Veus contra el
silenci”; i “Fent fora la màfia. Guia, alternatives i
recursos per a combatre la corrupció”. L’objectiu
no és cap altre que seguir avançant cap a la triple
demanda irrenunciable que conforma la lluita
ètica-política contra la corrupció: reconeixement
dels fets, reparació dels danys causats i garanties
de no repetició en el futur. És a dir, que no torni a
passar, que tornin tot el robat i que fem net.
Llums i Taquígrafs és una iniciativa oberta i en
xarxa de la CUP, que ha comptat amb el suport
del Grup de Treball contra la Corrupció i Xnet i la
col·laboració de més de 50 persones i experiències
populars de lluita contra la corrupció. Veus i
paraules fetes accions que adoben l’esperança,
abonen un futur diferent i esperonen l’acció per a
una república catalana lliure i justa, construïda des
de l’ètica de la decència.
www.llumsitaquigrafs.cat
llumsitaquigrafs@cup.cat
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