
 
 
 
                            

Convocatòria de premsa 

 

El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, 
impartirà una conferència al Club de Roma sobre 
Corrupció i desenvolupament social	
 La conferència s’emmarca dins del cicle organitzat pel Club 

de Roma, que té la seu al Palau Macaya de l’Obra Social ”la 
Caixa”, que acollirà l’acte dilluns 19 de febrer a les 19h 

 
 

15 de febrer de 2018 – El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel 
Gimeno, ofereix una conferència sobre Corrupció i desenvolupament social, dilluns 
19 de febrer, a les 19 h al Palau Macaya.  
 
Aquesta jornada s’emmarca dins del cicle organitzat per l’Oficina del Club de Roma a 
Barcelona, que té la seu al Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”. Aquest cicle de 
conferències serveix per determinar quins són els elements que han de definir 
aquests nous models d’actuació mitjançant ponents de prestigi. 
 
El Club de Roma és una associació internacional no governamental i sense ànim de 
lucre fundada a Roma l'any 1968, constituïda per un grup global de científics, 
economistes, empresaris, alts funcionaris, polítics i professions diverses amb 
l'objectiu de contribuir a l'anàlisi i transformació social, econòmica i mediambiental. 
 
Durant la conferència, Gimeno analitzarà els elements necessaris per a un nou 
model socioeconòmic, en què la corrupció distorsiona l’activitat econòmica, debilita la 
cohesió social i pot arribar a deslegitimar la democràcia. El director d’Antifrau també 
tractarà sobre el ritme canviant de la nostra societat, que provoca que ens haguem 
de plantejar canvis en l’execució de les polítiques actuals d’actuació, tant des d’un 
punt de vista econòmic, polític i social com, cultural, i crear nous models d’actuació 
adaptats a les noves societats. 
 
 

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

              

Dia: Dilluns, 19 de febrer de 2018 
Hora:19:00 h  
Lloc: Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108. Barcelona) 
El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, imparteix una conferència sobre 
Corrupció i desenvolupament social en el marc del Club de Roma 


