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L’APUNT

Fora de la llei

la mala decisió de no presentar-se a un judici. La soci-
etat ha canviat i la percepció sobre els responsables
de les entitats bancàries que l’acusen, també, sobre-
tot en saber-se la lleugeresa amb què treballaven. To-
tes dues parts haurien de fer un esforç per tancar el
cas. Duran entregant-se i els bancs a qui va estafar
retirant-li algunes de les acusacions.Carles Sabaté

El constructor Josep Lluís Núñez va declarar davant
del jutge que havia subornat inspectors d’Hisenda
perquè en aquella època no estava tan mal vist. És a la
presó condemnat després que se li revoqués el tercer
grau penitenciari. Enric Duran va ajudar a demostrar la
bombolla en què s’havia convertit el sector bancari i
immobiliari, però continua estant en crida i cerca per

Quin és l’objectiu?
Pretenem, d’una banda, que
s’entengui el contingut ètic i
polític de la meva acció i, de l’al-
tra, millorar i transformar el sis-
tema bancari. No veiem que es
pugui viure en societat si no
s’aborda com actua el poder
bancari, com controla la creació
dels diners, com s’utilitza el deu-
te per sotmetre els pobles i ciu-
tadans... Encara hi ha molt des-
coneixement. Per això, aquests

pròxims mesos, en espera que
es donin les circumstàncies que
permetin el meu retorn en lli-
bertat, el focus el posarem en
aquesta campanya, en la creació
d’un moviment europeu amb
aliances amb altres grups que
estan treballant a tot Europa
(moviments socials, economis-
tes, experts...) amb els quals pu-
guem posar damunt la taula
aquest debat. De fet, en països
com ara Anglaterra aquest de-

bat està molt viu. I el volem
traslladar cap a Europa.

Creu realment que durant el
2015 es donaran les circums-
tàncies idònies perquè pugui
tornar a casa?
Aquest any faré parlar. Alguns
elements d’aquesta estratègia
aniran sortint més en el futur i
no necessàriament després de
les eleccions, sinó abans. També
hem iniciat un procés restaura-
tiu amb les entitats bancàries
per evitar el procés judicial.

Com? Perdoni, no l’he entès
[molt soroll de fons]. Ha estat
parlant amb les entitats ban-
càries a les quals va demanar
els crèdits?
Sí. Hi ha hagut un grup de me-
diadors que l’any passat van es-
tablir contacte amb algunes de
les entitats que em denuncien
penalment per proposar un
procés de diàleg i un de restau-
ratiu. En aquesta mena de
processos, tothom posa da-
munt la taula els seus motius:
jo, els que em van dur a fer la
meva acció; els bancs, els mo-
tius per denunciar-me, i els di-
versos greuges que uns i altres
podem tenir. I, a partir d’aquí,
es mira d’establir algun tipus
d’acord que eviti el procés ju-
dicial. Però el procés de diàleg
amb les entitats no va arribar a
bon port per la falta de volun-
tat de les entitats.

O sigui, els bancs no hi van
posar gaire interès...
Exacte. Volíem que entengues-
sin els motius que em van por-
tar a fer aquella acció i que el
jutge va voler silenciar abans
del judici. Però no s’ha pogut.
No perdem les esperances que
el procés restauratiu es pugui
fer més endavant, però ara ve-
iem que primer cal aconseguir
que hi hagi un debat públic so-
bre el sistema bancari i més
comprensió de la situació per
part de la ciutadania perquè
s’entengui la meva acció.

Perquè, en tot cas, no es plan-
teja tornar els diners, no?
No.

És a Catalunya ara?
No.

És molt lluny de casa?
No ho puc dir. Però, tenint
en compte que fa sis anys
que tinc retirat el passaport,
la conclusió és senzilla: sóc
a la Unió Europea. ■

L’Audiència de Barcelona
manté una ordre de crida i
cerca contra Enric Duran
des del març del 2013, des-
prés que el conegut com “el
Robin Hood dels bancs” no
es presentés al judici per
haver estafat gairebé mig
milió d’euros a una qua-
rantena d’entitats bancà-
ries al·legant que havia
perdut “la confiança” en el
seu advocat i que necessi-
tava més temps per prepa-
rar-se la defensa.

L’activista, que el 2008
va fugir de l’Estat després
de confessar els fets –no va
ser detingut pels Mossos
fins al 2009, quan va reapa-
rèixer en un acte al rectorat
de la UB–, va denunciar en
un comunicat que se’l volia
sotmetre a un judici “far-
sa”, ja que no s’havien ac-
ceptat els testimonis que
volia aportar a la causa.

La fiscalia demanava
per a l’acusat sis anys de
presó per un delicte conti-
nuat de falsedat en docu-
ment mercantil i dos anys
més per un delicte d’insol-

vència punible, a més
d’una indemnització de
més de 200.000 euros a les
entitats que li reclamen
els diners. L’acusació,
exercida per sis entitats,
va demanar juntament
amb la fiscalia que es dic-
tés una ordre de crida i
cerca contra “el Robin

Hood dels bancs”, petició
que finalment va ser ac-
ceptada per l’Audiència.

Duran va utilitzar tots
els diners demanats a les
entitats bancàries per edi-
tar i distribuir 200.000
exemplars de la revista
Crisi –publicació que va
utilitzar per donar a co-
nèixer els fets– i per fi-
nançar diversos projectes
i moviments socials. ■

a També se li reclama una indemnització
per als bancs afectats a Enric Duran va
destinar els diners a projectes socials

Ordre de crida
i cerca des del
2013 i petició de
8 anys de presó

A.G.
BARCELONA

Enric Duran, el dia que va reaparèixer al rectorat de la UB
(març del 2009) després d’haver confessat l’estafa ■ O. DURAN
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La xifra

492.000
euros en crèdits bancaris
va demanar Enric Duran
a 39 entitats bancàries
entre el 2006 i el 2008.


