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El director d’Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel 

Gimeno, reivindica un “pla general contra la 

corrupció” que coordini els diferents actors 

anticorrupció 

 

 Gimeno ha fet aquestes declaracions en el marc de la 
conferència Corrupció i desenvolupament social, que ha 
realitzat aquesta tarda en el marc d’El Club de Roma al Palau 
Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” 

 

 Durant la conferència, Gimeno ha manifestat que “combatre la 
corrupció no es un fi en sí mateix, es un mitjà per assolir una 
societat més avançada, més eficient, més social i més justa” 
  

 El director d’Antifrau ha alertat “al nostre país no hi ha una 
veritable política contra la corrupció, és manifestament 
deficient i dispersa” i ha afegit que el món polític no ha 
integrat que combatre-la és un mitjà per assolir un fi 

 
 

19 de febrer de 2018 –El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel 
Gimeno, ha realitzat aquesta tarda la conferència Corrupció i desenvolupament 
social, en el marc d’El Club de Roma al Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”, on 
ha analitzat els elements necessaris per a un nou model socioeconòmic, en què la 
corrupció no distorsioni l’activitat econòmica, debiliti la cohesió social i pugui arribar a 
deslegitimar la democràcia. El director d’Antifrau també ha tractat 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. 
 
En el marc d’aquesta jornada, Gimeno ha reivindicat un “pla general contra la 
corrupció” que coordini els diferents actors anticorrupció i ha manifestat que 
“combatre la corrupció no es un fi en sí mateix, és un mitjà per assolir una 
societat més avançada, més eficient, més social i més justa.” En aquest sentit, 
ha alertat que “al nostre país no hi ha una veritable política contra la corrupció, 
és manifestament deficient i dispersa” i ha afegit que el món polític no ha integrat 
que combatre-la és un mitjà per assolir un fi. 
 



D’altra banda, el màxim responsable d’Antifrau de Catalunya ha apuntat que tot i que 
les polítiques actuals són insuficients es comencen a fer coses en qüestions 
instrumentals: agències anticorrupció, sistema d’integritats, etc.   
 
Sobre aquest extrem, Miguel Ángel Gimeno ha remarcat les funcions de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya en matèria d’investigació i prevenció de la corrupció. I ha  
manifestat la necessitat de fer una aposta decidida per aquesta darrera: 
“necessitem enfortir el Sistema d’integritat de les institucions públiques, ja que 
el punt de partida de la prevenció requereix acceptar que on hi ha accés a 
recursos públics, ja siguin econòmics, materials o personals i capacitat de 
decisió, hi ha el risc que algú s’aprofiti de la posició pública en benefici privat”. 
Tanmateix, ha insistit en disposar d’una gestió i control dels conflictes d’interès; la 
declaració d’interessos i el seu control, uns canals segurs de denúncia; una 
legislació que protegeixi els alertadors i la regulació dels lobbies. 
 
 

 La captura de l’Estat: “la lluita contra la corrupció cal que sigui també en 
las fase de disseny i execució de les polítiques públiques” 

 
Per clausurar la seva intervenció, el director d’Antifrau ha introduït un nou concepte: 
la captura de l’Estat. Sobre aquest ha asseverat “una corrupció sistèmica i 
episòdica produïda per una decisió política o una execució administrativa de 
les polítiques públiques pot produir una activitat lesiva per l’interès general i 
es produeix de manera més subtil. Les decisions que afecten el disseny i 
execució de les polítiques públiques afecten la vida i el funcionament dels 
ciutadans. La lluita contra la corrupció cal que sigui també en les fases de 
disseny i execució de les polítiques públiques. De la manera que es dissenyi i 
executi afavoreix a la corrupció o pot contribuir a la seva l’eliminació”.    
 
 
 

 El Club de Roma 
Aquesta jornada s’emmarca dins del cicle organitzat pel 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. 
 
  

 

Comunicació de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

comunicació@antifrau.cat 

https://www.antifrau.cat/ca/ 
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