
Número 88, novembre de 2014 

 Opinió

Casos de corrupció a Espanya
En  els  últims  anys,  i,  especialment  el  darrer,  estem
assistint a un continu de notícies sobre casos de corrupció
a Espanya, que estan provocant una enorme commoció
social. Aquesta situació s'ha accentuat els darrers mesos,
en que, no hi ha dia que no surtin noves i pertorbadores
notícies  sobre  aquest  tema.  En  aquest  article  parlarem
d'alguns dels casos de corrupció que han sortit a la llum a
Espanya darrerament.

Cas  Malaia: És  un  cas  de  Corrupció  urbanística  a
Marbella que, per primer cop a la democràcia d'Espanya,
va suposar la dissolució d' un ajuntament i la detenció de
gairebé tots els representants municipals en les distintes
fases  de  l'operació.  Han  quedat  com  a  imputats  Juan
Antonio Roca, Julián Muñoz i Isabel Pantoja, que fa pocs
dies que ha entrat  a la presó. 

Cas Fabra: És un cas de corrupció política que investiga
els presumptes delictes de tràfic  d'influències ,  suborn i
frau fiscal  ,  en el  qual  Carlos Fabra,  durant molts  anys
president de la Diputació de Castelló ha estat imputat i
jutjat.  En aquest cas, després d' 11 anys, Fabra ha entrat
a la presó el dia 1 de desembre , d'aquest any.

Cas Nóos: És un presumpte cas de corrupció en el que
Iñaki  Urdangarín és el  principal  protagonista.  Aquest  va
ser acusat de desviar fons públics per al seu propi benefici
mitjançant l'Institut Nóos. El gestor era el seu soci Diego
Torres.  Van  ser  imputats  Iñaki  Urdangarín,  (Duc  de
Palma),  Diego  Torres,  (ex  soci  d'Urdangarín),  Miguel
Tejeiro  (excontable  de  l'institut  Nóos),  Carlos  García
Revenga, (secretari de les Infantes).  La Infanta Cristina,
que , en el judici,  va posar en escena tot un seguit de
respostes  de  “no  sabia”  “no  coneixia”  “no  tenia
constància”,  del  que passava a casa seva,  finalment ha
estat imputada per delicte fiscal.

Cas Gürtel: Una presumpta xarxa de corrupció vinculada
al Partit Popular en l'època de José María Aznar. Haurien
establert un suposat conglomerat de negocis per nodrir-se
de  fons  d'entitats  públiques,  en  particular  d'alguns
ajuntaments  i  comunitats  autònomes,  com  ara  les de
Madrid i   València.  La finalitat d'aquest grup, segons les
investigacions,  era  d'obtenir  beneficis  utilitzant  com  a
norma comuna i freqüent les donacions i suborns a polítics
del PP  amb càrrecs públics. El cas està obert, tot i que els
corruptors empresarials,  Francisco Correa i Álvaro Pérez
“el bigotes”, han estat empresonats. Diferents càrrecs com
l'expresident  de la  Comunitat  Valenciana  com Francisco
Camps va estar imputat. Juan Cotino, expresident de les
Corts  Valencianes,  també  esta  imputat.  Les  darreres
investigacions en aquest cas han portat a la dimissió de la
ministra  de  Sanitat  Ana  Mato,  presumptament,  a  títol
lucratiu, de regals que la xarxa Gurtel feia al seu marit,
Jesús Sepúlveda.

Cas Bàrcenas: El cas Bárcenas, és un cas de presumpta
corrupció política que investiga el delicte de finançament
il·legal  del  Partit  Popular.  Es  tracta  d'una  presumpta
comptabilitat no oficial del PP, que abasta el període 1990-

2008 duta a terme per l'extresorer del partit Luís Bárcenas
(també estan imputats dos extresorers més),  on figuren
donacions  privades  d'empresaris  i  empreses,  per  al
finançament  del  Partit  Popular,  així  com pagaments  de
sobresous  a  diferents  càrrecs  del  partit  (els  famosos
sobres  amb  diner  “negre”).  Presumptament,  Mariano
Rajoy  Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, i d'altres
dirigents haurien rebut aquests sobresous.

Cas Palau: el saqueig sistemàtic del Palau de la Música
Catalana per Lluís Millet i Jordi Montull, ha estat un dels
casos  més  escandalosos  a  Catalunya.  Els  confessos
saquejadors  del  Palau  continuen,  tan  tanquil·lament  en
llibertat.

El  cas  dels  ERE a  Andalusia,  que  ha  implicat  el
malbaratament  de  recursos  públics.  Hi  ha  imputats
diferents  excàrrecs  del  govern  autònom d'Andalusia  del
PSOE. Està sent investigat entre d'altres Manuel Chaves ,
expresident de la Junta  d'Andalusia,  també empresaris i
algun representat del sindicat UGT.

Operació Púnica: És una operació contra una trama de
corrupció municipal ,de municipis de Madrid, Múrcia, Lleó i
València .S'hi  han produït  desenes de detencions ,  259
registres i 400 requeriments a entitats bancàries. 

Les  targetes  “black”: O  targes  opaques,  cas  de
corrupció  en  que  estan  implicats  càrrecs  directius  i
consellers de Bankia. L'escandalós cas d'aquestes targes,
que ha implicat entre d'altres els expresidents de l'entitat
Miguel  Blesa i  Rodrigo  Rato.  També el  president de la
patronal madrilenya havia fet ús d'aquestes targes. Mentre
Caixa  Madrid  i  Bankia  s'enfonsaven,  el  seus  directius
gastaven sense control amb aquestes targes. 

Cas Pujol: Fa referència al cas judicial on s’investiga a
Jordi  Pujol  i  la  seva  família   per  casos  de  corrupció  i
comptes  corrents  a  diferents  països  i  paradisos  fiscals.
Estan imputats varis fills de la família Pujol : en Jordi Pujol
Ferrusola, l'Oleguer i L'Oriol, que havia estat el segon de
CIU, i va haver de dimitir de tots els seus càrrecs. De fet
va ser el  propi  expresident de la Generalitat  Jordi  Pujol
que,  al  juliol,  en  una  carta  confessava la  regularització
d'un  compte  provinent  d'un  paradís  fiscal,  provinent
segons ell, de l'herència del seu pare. Aquesta confessió
va  crear  una  gran  commoció  social  a  Catalunya,  i,  en
especial a CIU, partit que havia liderat durant molts anys.

Cas Monago:  Els viatges de José Antonio Monago a les
Canàries (32 vols en un any i mig quan era Senador) ,
pagats pel senat, és un dels casos més esperpèntics que
s'estan debatent aquests dies. La manca de control  per
part  de  les  institucions,  dels  viatges  dels  senadors  és
escandalós.

Cas  d'Alacant  amb  l'alcaldessa  Sònia  Castedo  i
empresaris implicats és un altre cas que està investigant.

El dany social que està ocasionant aquest tema, a
més de l'econòmic és molt gran. Cal que la justícia
actuï  de  manera  ràpida i  eficaç,  si  volem que la
nostra democràcia sigui creïble.


