
 
 
 
                            

Convocatòria de premsa 

 

Antifrau presenta la campanya “Per la integritat en 
l’esport” amb l’objectiu de fomentar els valors del 
joc net entre els joves 

L’acte, que serà presentat pel periodista Bernat Soler, cap d’Esports 
de TV3, tindrà lloc el proper dijous 19 d’abril a l’IES Montserrat de 
Barcelona davant de més de 60 alumnes de 4t d’ESO 

L’Oficina Antifrau de Catalunya presenta la campanya “Per la integritat en l’esport”, aquest 
dijous 19 d’abril de 2018, a l’IES Montserrat. La presentació de l’acte anirà a càrrec del 
periodista Bernat Soler, cap d’Esports de TV3, i comptarà amb la intervenció del director de 
Prevenció de l’Oficina Antifrau, Òscar Roca. L’activitat consistirà en la projecció del vídeo de 
promoció de la campanya, que recrea una situació d’arranjament d’un partit de futbol 
base, i, amb posterioritat, els alumnes de 4t d’ESO treballaran una guia per a la reflexió i 
el debat que acompanya el vídeo. En aquesta part de l’activitat es debatrà sobre els valors 
de l’esport i la integritat amb el guiatge del coordinador de Batxillerat de l’Institut, Josep Lluís 
Regojo. 

Un dels objectius de l’Oficina Antifrau és incidir en l’educació dels joves, els quals configuraran 
el futur de la nostra societat, amb accions de sensibilització sobre el valor de la integritat i els 
seus efectes individuals i colꞏlectius. Aquesta campanya, la primera que realitza Antifrau 
d’aquestes característiques, és una acció de sensibilització sobre ètica i esport, que està 
dirigida als joves i que és extensible a qualsevol àmbit, més enllà de l’esport. 

La campanya  té com a objectiu reforçar els coneixements, habilitats i comportaments que 
ajudaran a mantenir la integritat i prevenir la corrupció. Aquesta acció de sensibilització 
pretén generar espais de debat entre els joves, a través de la projecció del vídeo i a 
partir de la guia elaborada per la direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya.  

Els periodistes que desitgin assistir a la presentació de la campanya s’han d’acreditar 
prèviament a través del correu electrònic o el telèfon. L’accés a L’IES Montserrat es 
realitzarà a les 11.00 hores, tot i que la presentació de la campanya s’iniciarà a les 11.30 
hores. 

 

Comunicació de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
comunicacio@antifrau.cat 
https://www.antifrau.cat/ca/ 
     93 554 74 92 
     93 554 55 61 
 

              

Dia: Dijous, 19 d‘abril de 2018   Hora: 11:00 h 
Lloc: IES Montserrat (Carrer de Copèrnic, 84, 08006 Barcelona) 
Acte: L’Oficina Antifrau presenta la campanya Per la integritat en l’esport amb 
l’objectiu de fomentar els valors del joc net entre els joves. 


