La Fundació Catalunya Europa presenta l'estudi de Bones Pràctiques en
Finançament de Partits i Transparència Democràtica
L’Aula Europa, seu de les institucions europees a Barcelona, va acollir ahir la publicació de
l'estudi de ‘Bones Pràctiques en Finançament de Partits i Transparència Democràtica’. L’estudi,
organitzat per la Fundació Catalunya Europa (FCE), va ser coordinat per Joan Rodríguez Teruel,
Doctor Europeu en Ciència Política i de l'Administració per la UAB i amb la col·laboració de
Montserrat Baras, Óscar Barberà i Àstrid Barrio.
La publicació del llibre va servir per endegar una posterior taula rodona encapçalada per
Ernest Maragall, Vicepresident de la Fundació Catalunya Europa, Joan Botella, catedràtic de
Ciència Política a la UAB, i José Antonio Gómez Yáñez, Doctor en Sociologia i ex vocal assessor
del gabinet de presidència del govern espanyol. El debat va ser moderat per l’autor de l’estudi.
Joan Rodríguez va encetar el debat explicant que el problema de finançament no provenia de
la corrupció. ‘El problema és que estem en un sistema on els partits manifesten una
desconnexió total amb la societat’, va reblar. La necessitat de fer participar al ciutadà en la
vida política per garantir una major estabilitat entre ambdós actors es fa necessària per tal de
regenerar la democràcia.
Rodríguez va mostrar la seva preocupació per la dependència de l’Estat dels partits polítics. El
pressupost públic pagat per tots els ciutadans permet als partits viure tot i la poca participació
de la població en la construcció de la vida política. Durant la seva presentació, va recordar que
els ingressos per la militància oscil·laven entre un 10% i un 20% i va explicar que ni ‘Espanya ni
Catalunya sabien aconseguir massa social’.
En aquesta línia va seguir Gómez Yáñez qui va etzibar dures crítiques en matèria de
transparència a PP i PSOE amb les xifres del seus militants. ‘800.000 i 200.000 respectivament’,
va dir. Uns números que va considerar totalment falsos i fora de context i un reflex de
l’actualitat política espanyola i la seva transparència. Va explicar que els partits eren entitats
molt privilegiades on ‘s’establia un pacte implícit’. L’ex vocal va posar sobre la taula la
necessitat de prendre mesures arran dels recents casos de corrupció que han sortit en els
darrers anys, i sobretot, en els recents mesos, amb l’allau de casos que han sortit a la llum.
Malgrat tot, no tot van ser cops i guitzes. Gómez Yáñez va recordar que la política espanyola
gaudia ‘d’honestedat’ i va posar com exemple la creació de la fiscalia anticorrupció.
Durant la intervenció de Joan Botella va instar la necessitat de conservar els partits polítics per
gaudir d’una bona democràcia. En aquest sentit, es va mostrar dubtós que una persona entrés
a la política única i exclusivament per ‘posar mà a la caixa’. El catedràtic va recordar que els
partits polítics havien de ser propietat de l’electorat, cosa que no s’estava produint, i que
aquests havien creat una bombolla entorn els dirigents. Va destacar tres dimensions sobre les
quals orbitaven els problemes en el finançament i transparència dels partits polítics – grau
d’apreci als polítics, necessitats financeres dels partits i capacitat de l’administració de
funcionar com una maquinària industrial -. Tot i això, va avisar que si es produïa indiferència

ciutadana i aquesta no condemnava els actes dels seus dirigents el fet de ser transparents o no
perdia ‘tot sentit’.
Ernest Maragall va posar més fil a l’agulla i va explicar que actualment Catalunya no tenia un
model d’estat, ni de democràcia i d’economia. Va coincidir amb la resta de ponents que els
partits ja no pertanyien a la societat sinó que eren propietat de l’Estat. Va ser especialment
incisiu en la connexió entre la política i les empreses. ‘Hi ha trossos de partits que són parts
d’empresaris’, va etzibar. El Vicepresident de la FCE va explicar que el nostre país només
’reproduïa models de segona categoria’, amb una democràcia de ‘cartró pedra’ i que per refer
els partits es necessitava ‘una ciutadania activa i compromesa’.
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