
CONTRA LA CORRUPCIÓ I LA IMPUNITAT:
MOBILITZACIÓ POPULAR EN DEFENSA DEL BÉ PUBLIC

Els afers del Palau de la Música i l’operació Pretòria han desvetllat greus
irregularitats en la gestió pública: malversació i apropiació privada de fons
públics, finançament irregular de partits polítics, prevaricació en la política
urbanística, manca de transparència i control, entre d’altres. Si bé es tracta de
realitats pendents de judici tot el que s’ha desvetllat es prou greu i dóna lloc a un
clima general de sospita sobre el funcionament de les institucions públiques. De
fet, els llargs anys de bombolla immobiliària i especulativa que hem patit a
Catalunya, fan témer que aquests dos casos de corrupció no seran ni molt
menys els únics.

Estem indignats i preocupats. Cal arribar fins el final en l’esclariment dels fets i el
càstig als responsables. No per ànim punitiu, sinó per evitar que el càncer de la
corrupció acabi normalitzant-se. Perquè necessitem més que mai unes
institucions i uns representants que defensin els interessos col·lectius amb
honestedat i coratge. I els darrers anys el bé públic ha estat sotmès a un atac
sostingut per part d’obscurs interessos privats. Realitats com l’especulació
urbanística, la crisi financera o els perills de privatització de serveis públics ens
indiquen quins són els costos socials d’aquesta manca de respecte envers
l’interès col·lectiu. Els greus problemes que tenim davant nostre –crisi
econòmica, canvi climàtic, empobriment de gran part de la població, crisi
habitacional, etc.– només es poden abordar amb accions col·lectives que la
corrupció de la política poden fer impossibles.

Tenim el dret i el deure d’exigir responsabilitats, honestedat i transparència en la
gestió pública. I d’impulsar reformes en el funcionament de les institucions i les
polítiques públiques que evitin que els fets es tornin a repetir. Però sabem que
les normes i les bones intencions són insuficients si no van acompanyades d’una
ciutadania activa atenta al seu acompliment. En aquest sentit considerem bàsic
que les reformes incorporin mecanismes més efectius de participació del conjunt
de la població en l’elaboració i el control de les polítiques públiques. Si les
denúncies que havien fet moviments socials i persones individuals haguessin
tingut canals més clars d’expressió i reconeixement, potser no hauríem arribat a
la situació actual. 

La gravetat del moment exigeix una resposta col·lectiva. Transformar la nostra
indignació en moviment que permeti reforçar el bé públic malmès i retornar a la
ciutadania el protagonisme que li pertoca en la vida pública com a màxima
garantia de control democràtic de les administracions.

Per això, les entitats, moviments i persones sota signants convoquem al conjunt
de la població a una acció que mostri la nostra força i el nostre compromís:
contra la corrupció i la impunitat: mobilització popular en defensa del bé
públic.

CONCENTRACIÓ DISSABTE 21  DE NOVEMBRE, A LES 6 DE LA
TARDA A LA PLAÇA SANT JAUME



Entitats signants:

FAVB 
Observatori DESC 
IAC (CATAC, USTEC-STES, FTC, CATAC-CTS, FSEF, CAU, CTA)
Ateneu La Torna
Entrepobles 
FCONGD (Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament)
Sodepau
CTD 
Justícia i Pau
ATTAC-Catalunya
Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Fundació Pere Ardiaca
Coordinadora de Nou Barris
Masala
SOS Racisme
Associació Bidó de Nou Barris
RAI (Recursos d’Animació Intercultural)
Ateneu Rebel
Coordinadora d’Entitats de Poble Sec
Xarxa d’Enllaç amb Palestina
Casal dels Infants per a l’acció social als barris
ACORDEM-ATTAC
Ateneu Candela
Dones per Dones
Xarxa de Dones per la Salut
9 Barris Acull
Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Catalunya
Plataforma Cívica de Collserola
Institut Català d’Estudis de la Violència (ICEV)
Coordinadora d’Entitats de les Corts
SINDICATO CO.BAS
Plataforma per la defensa de Marina, el riu Besós i Can Zam (Santa
Coloma)
CCOO de Catalunya
Espai Social Magdalenes
Plataforma d’afectats per les Hipoteques
AVV de les Escodines (Manresa)
Ass. de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona
Plataforma en Defensa de la Barceloneta
Xarxa d’Economia Solidària 


