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Per celebrar el desè aniversari de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya, que treballa per enfortir la integritat en el 

sector públic amb la prevenció i la investigació de la 

corrupció 
 

 

L’Oficina Antifrau i el Palau Robert 
presenten l’exposició interactiva “Corrupció! 
Revolta ètica” 
El president del Parlament, Roger Torrent, el 

vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i el 

director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel 

Ángel Gimeno, la inauguraran  el 17 de setembre, a 

les 17.30 hores 
 

 

 

  

L’Oficina Antifrau i el Palau Robert presenten l’exposició interactiva 

“Corrupció! Revolta ètica”, coincidint amb el desè aniversari d’Antifrau, 

institució que vetlla per la integritat del sector públic a Catalunya, 

prevenint i investigant les conductes corruptes. 

 

El president del Parlament, Roger Torrent, el vicepresident del Govern i 

conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i el director de l’Oficina 

Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, inauguraran l’exposició el 

dimarts 17 de setembre, a les 17.30 hores. També hi assistiran el secretari 

de Difusió i Atenció Ciutadana, Miquel Gamisans; el director general de 

Difusió, Jordi del Río, i el comissari de la mostra, David Vidal Castell. 

 

 

 
Convocatòria de premsa 
 



 

Convocatòria de premsa        2  

“Corrupció! Revolta ètica” és una exposició divulgativa que pretén 

incentivar la reflexió sobre aquest fenomen i la seva importància en la 

construcció d’una democràcia avançada, però també vol provocar una 

reflexió personal sobre els àmbits en què l’actitud personal del visitant 

podria modificar i millorar els sistemes corruptes a petita escala. La 

corrupció és un fenomen corrosiu que aboca a crisis socials, econòmiques i 

polítiques molt profundes, generant desànim i impotència en la població i 

afeblint la democràcia i, per tant, els drets humans. 

 

La mostra es pot visitar del 18 de setembre al 24 de novembre, a la Sala 4 

del Palau Robert. 

 

 

 

 

 

 

Dia: Dimarts, 17 de setembre de 2019    

Hora: 17.30 h 

Lloc: Palau Robert.  

Passeig de Gràcia, 107, Barcelona 

Acte: Inauguració de l’exposició “Corrupció! Revolta ètica” a càrrec del 

president del Parlament, Roger Torrent, el vicepresident del Govern i 

conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i el director de l’Oficina 

Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno 
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T +34 935 545 555 
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