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Antifrau presenta l’Estudi sobre els vincles 
entre la corrupció i els drets humans 
 

El treball ha estat desenvolupat per l’Institut de 

Drets Humans de Catalunya (IDHC) i coordinat per 

la Direcció de Prevenció d’Antifrau 

 

L'estudi aborda la relació entre la corrupció i els 

drets humans, i inclou una anàlisi de casos 

investigats per l'Oficina i les seves afectacions 

sobre els drets humans 
 

 

 

  

L'Oficina Antifrau de Catalunya, junt amb l’Institut de Drets Humans de 

Catalunya, presenta l’”Estudi sobre els vincles entre la corrupció i els drets 

humans" en una sessió en línia. La presentació institucional serà a càrrec 

del director de l’Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno. La taula rodona 

que presentarà l’estudi estarà formada pel director de Prevenció 

d’Antifrau, Òscar Roca, la tècnica de Prevenció d’Antifrau, Elisenda 

Escoda, el responsable d’investigació de l’IDHC, Karlos Castilla, i la 

responsable de formació de l’IDHC, June Orenga. 

 

La sessió en línia tindrà lloc el proper dijous 6 de maig de 16 a 17.30 h i per 

participar-hi us heu d’inscriure al següent formulari: 
https://www.antifrau.cat/ca/inscripcions-presentacio-estudi-corrupcio-drets-
humans 

 

El treball aborda la relació entre la corrupció i els drets humans i inclou 

una anàlisi de casos investigats per l'Oficina, on s’identifiquen vulneracions 

de drets humans derivades dels actes corruptes. El principal objectiu del 

treball és proporcionar un marc de reflexió i actuació que faci possible 

l'aplicació dels principis i mecanismes de drets humans en els programes 

de lluita contra la corrupció. 
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Acte: L’Oficina Antifrau i l’Institut de Drets Humans de Catalunya 

presenten l’”Estudi sobre els vincles entre la corrupció i els drets humans" 

Dia: Dijous, 6 de maig de 2021    

Hora: de 16 a 17.30 h 

Lloc: Telemàtica prèvia inscripció al següent enllaç: 
https://www.antifrau.cat/ca/inscripcions-presentacio-estudi-corrupcio-drets-

humans 

Documentació adjunta EMBARGADA fins a la sessió de presentació 

— Estudi sobre els vincles entre la corrupció i els drets humans 

— Corrupció i drets humans. Compartir agendes per al bon govern (Guia 

pràctica) 

— Nota de premsa de la presentació de l’estudi 
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