MASSA CORRUPCIÓ A CATALUNYA,
PERÒ A L’“ESTADO-ESPAÑOL” N’HI HA MÉS DE TRES VEGADES MÉS
Hi ha tres webs diferents (no son catalanes ni catalanistes) que recullen casos comprovats de corrupció a tot l’”Estado-Español”:
A) http://wiki.15m.cc/wiki/Lista_de_políticos_condenados
Aquí es pot comprovar que els casos en partits catalans (70% dels vots a Catalunya) només
són el 4,6% dels casos a nivell estatal en lloc de l’11,2% que li correspondria per aquest
70% del 16% de la població de l’estat.
B) http://wiki.nolesvotes.org/wiki/Corrupt%C3%B3dromo#Otros_mapas
Hi ha l’apartat de “Casos más importantes” on hi ha 47 casos dels quals quatre són a Catalunya (entre tots els partits). Això és el 8,5% del total, mentre que Catalunya té el 16% del
total d’habitants.
A la llista total de casos “a nivel local o regional”, hi ha una llista de 314 casos, dels quals
vuit són a Catalunya. Només el 2,55%
C) http://goo.gl/maps/0gHF
A aquest mapa hi annexa una llista on hi ha 306 casos, dels quals 18 son a Catalunya, el
5,9%. Si comptem casos per milió d’habitants, tindrem que per cada cas a Catalunya, hi ha
3,11 casos a la resta de l’Estat.
Com a conclusió és que després de 1714 Catalunya es va impregnar de l’ADN corrupte de Castilla/Estado-Español, però no ha quallat tant, ja que l’índex de corrupció és 3 vegades inferior que a
l’estat. Si ens poguéssim fer les lleis, hi hauria menys corrupció. I encara molta menys si recuperéssim el Dret català i els costums i l’esperit que el van generar.
La percepció és molt diferent ja que els mitjans de l’Estat i la majoria de mitjans de Catalunya
s’acarnissen molt més en els casos catalans. La “corrupción catalana” és utilitzada com un arma
contra la independència. Interessant també que els casos que surten ara son de fa anys o dècades.
Cas ITV: 4 anys. Cas Clotilde: 6 anys. Cas Palau: 8. Cas Adigsa: 10 anys. Cas Pujol: 25 anys.
Una infografia del Cercle Català de Negocis, facilita una visió ràpida:
http://www.ccncat.cat/wp-content/uploads/2014/09/CCN-infografia_completa.pdf

NOTA afegida per En Lluís Botinas el dia 150901: La meva explicació al fet que
a Catalunya hi hagi menys corrupció és la pràctica que a la Nació Catalana va haverhi durant molt temps (¿tres segles? ¿quatre? ¿més? A precisar) d’escollir molts dels
càrrecs (a precisar també en quins àmbits i en quina extensió; segur els municipals i
els de la Generalitat) mitjançant el procediment anomenat INSACULACIÓ. Vegeu
https://lagotacatalana.wordpress.com/las-primera-gotas/gota-3/ Agraeixo
l’enviament de qualsevol informació, documentació, crítica, etc., complementària a
Lluís Botinas <lagotacatalana@gmail.com>

