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Editorial

Priscil·la Balsera, 

Moltes felicitats!
Des de  la  Revista  ELI,  i  en nom de tot  l'Institut,
felicitem  efusivament  a  l'alumna  de  Segon  de
Batxillerat, Priscil·la Balsera, per la seva excel·lència
en  general,  i,  en  particular,  pels  premis  que  ha
obtingut  amb  el  seu  Treball  de  Recerca,  titulat
Estudi  de  la  corrupció  política  i  econòmica  a
Espanya.

El seu treball va ser seleccionat entre el sis millors
per  la Universitat Pompeu Fabra, i  ha obtingut
per  la  Universitat  de  Vic “el  primer  Premi
universitat  de  Vic  de  Recerca  de  Batxillerat,  ex
aequo, en l'apartat Bon Preu”.

            Priscil.la Balsera

A continuació, la Priscil·la, ens fa un breu resum del
seu treball.

Sota  el  títol  de  “Estudi  de  la  corrupció  política  i
econòmica  d’Espanya”,  el  treball  s’endinsa  en  la
investigació dels casos de corrupció més rellevants
de  l’actualitat  així  com  en  l’anàlisi  de  la  societat
espanyola en termes de corrupció. 

A grans trets,  el  treball  s’estructura en tres grans
blocs o àmbits  temàtics;  primerament,  s’estudia el
significat  i  l’abast  del  concepte “corrupció”, quines
són  les  seves  causes,  les  seves  conseqüències  i
quines  podrien ser  les  seves solucions.  També en
aquest apartat s’especifiquen les diferències entre la
corrupció  política  i  l’econòmica  i  la  manera  que
tenen  ambdues  d’afectar  els  ciutadans  i  a  les
empreses del país. 

També  s’intenta  posar  èmfasi  en  el  paper  que
juguen els mitjans de comunicació en la denúncia de
la corrupció i  de com aquesta pràctica pot acabar
per destruir l’estat del Benestar. A més, es reforça la
recerca  amb entrevistes  a  personatges  relacionats
amb el món polític. 

Una vegada finalitzada aquesta part, el treball tracta
d’explicar  la  situació  d’Espanya  referent  a  la
problemàtica de la corrupció. Per fer-ho, es compara
el  nivell  de  corrupció  espanyol  amb  el  mundial  i
també amb el dels països de la Unió Europea. Per
conèixer  encara  més  les  característiques  de  la
corrupció espanyola, també s’estudia la corrupció en
funció de les diverses comunitats autònomes. 

El tercer àmbit  d’estudi del treball  consisteix en la
realització  d’un seguiment  dels  casos de corrupció
més  importants  de  l’actualitat.  Se  n’ha  fet  un
seguiment  exhaustiu  de  la  seva  cronologia,  del
tractament  que  han  tingut  en  els  mitjans  de
comunicació, de l’eficiència judicial amb què han o
no  estat  resolts  i  finalment,  s’han  complementat
amb una valoració personal. 

Per poder fer aquesta recerca han resultat molt útils,
com a fonts per obtenir la informació, els mitjans de
comunicació com ara la premsa, les pàgines web o
alguns programes radiofònics. També les entrevistes
a alguns personatges del món polític. Tot i així, la
font que més veracitat i més pes ha tingut a l’hora
d’elaborar  aquest  treball  ha  estat  la  informació
obtinguda mitjançant la realització d’unes enquestes
a una mostra d’ aproximadament seixanta persones.


