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Com protegir els alertadors de la corrupció 

Professionals del món judicial, periodístic, polític i alertadors 
analitzaran en un curs les dificultats que viuen les persones que 
s’enfronten a pràctiques corruptes 

29 de juny de 2017 – Amb l’objectiu de fer visible el paper dels alertadors de la corrupció, 
encoratjar i fer un reconeixement explícit de la seva contribució, fomentar la denúncia, 
generar una cultura favorable i ajudar a construir alternatives segures al silenci, així com 
connectar tot aquest debat amb el del paper dels mitjans de comunicació com a instruments 
de denúncia, es farà els dies 5 i 6 de juliol el curs “Alertadors de la corrupció”, organitzat 
conjuntament per l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) i el Consorci Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest Lluch. El curs 
s’emmarca en el cicle de cursos d’estiu que organitza el CUIMPB – Centre Ernest Lluch, que 
aquest mes de juliol també impartirà les jornades “Ciutats i dones: les polítiques de ciutat 
des d'una perspectiva de gènere” i “Identitat de gènere en la infància i l’adolescència”. 

L’actualitat viu marcada pels molts casos de corrupció que afecten els diversos àmbits de 
l’administració pública. La majoria d’aquests casos han sortit a la llum per les denúncies 
internes procedents dels mateixos empleats o, fins i tot, de la ciutadania. Detectar possibles 
conductes contràries a la integritat en el sí de les administracions públiques és clau en la 
lluita contra la corrupció però, malauradament, no sempre és fàcil i el cost personal i 
professional que han de pagar els alertadors és, sovint, molt elevat. 

Mentre altres països europeus ja disposen de lleis ad hoc, a casa nostra encara no tenim 
eines legals que garanteixin la protecció del denunciant. Si més no per ara. Actualment hi ha 
en marxa dues propostes de llei, una al Congrés dels Diputats i l’altra al Parlament de 
Catalunya. 

Durant el curs també volem connectar tot aquest debat amb el paper dels mitjans de 

comunicació com a instruments de denúncia. S’analitzaran amb professionals d’aquest 

àmbit quines són les dificultats dels mitjans per a investigar i denunciar, el compromís 

personal que els periodistes poden assumir o els costos que això pot suposar. 

Ponents 
Eva Joly, eurodiputada, autora del llibre "Des Héros ordinaires", dedicat a alguns lluitadors 
contra la corrupció. Ex magistrada ex assessora del Ministeri noruec de Relacions Exteriors 
en programes anticorrupció. 
Paul Stephenson, consultor de Public Concern at Work. 
Gracia Ballesteros, enginyera de camins. Alertadora del Cas Acuamed. Es va negar a 
realitzar pràctiques corruptes i les va denunciar a la justícia, fet que va provocar la pèrdua 
del seu lloc de treball 
David Leigh, ex-editor d'Investigació, The Guardian, Londres 
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Participants en taules rodones: 
Daniel Amoedo, advocat i consultor especialitzat en drets humans, transparència i protecció 
de dades personals 
Pam Bartlett, assessora del Grup Verds / ALE del Parlament Europeu. Investigadora i 
activista en temes de transparència i accés a la informació. 

Humberto Guadalupe, president de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de 
Canàries. 
Laura Seseña, lletrada de les Corts de Castella i Lleó. 
Sonia Agudo, directora del Departament de projectes de FIBGAR. Coordinadora del 
projecte A Change of Direction. 
Irma Ferrer, advocada de Transparència Urbanística i d'Acció Cívica en diverses causes 
judicials de corrupció i abusos urbanístics a Lanzarote, i de Cuadernos del Sureste i El 
Agitador, en defensa de la llibertat d'expressió. 
Simona Levi, activista i fundadora de Xnet i 15MpaRato, responsables de la Bústia Xnet de 
denúncies anònimes contra la corrupció i impulsors del cas Bankia i de les targetes Black. 
Teresa Soler, sotsdirectora i guionista del documental "Corrupció: l'organisme nociu". 
Mar Cabra, periodista d'investigació i especialista en anàlisi de dades, International 
Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). 
Sergi Picazo, periodista, soci fundador de Crític i professor en el Màster en Comunicació de 
Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials, UAB. 
Carlos Sánchez, director adjunt d'El confidencial, actua com a portaveu al tema dels papers 
de Panamà. 
 
Moderadors: 
Rosa Maria Pérez, cap d’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya. 
David Fernández, periodista i activista contra la corrupció. 
Xavier Muixí, director d'informatius de Betevé. 
 

 
 

Per concertar entrevistes amb els conferenciants, truqueu-nos amb antelació 
 

Podreu seguir les jornades en directe a través del canal Youtube de l’OAC: 
https://www.youtube.com/channel/UCLkFiCRKjNIfwmoQlsto6eQ 

Alertadors de la corrupció 
Aula 1. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Montalegre, 5. Barcelona 

 
Dimecres, 5 de juliol 2017, a dos quarts de deu del matí. Inauguració 

 

Miguel Ángel Gimeno, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya 
María José García Celma, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch 

Òscar Roca, director del curs, director de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
 

Més informació: Ignasi Casanovas – Tel: 933 020 634.   premsa@cuimpb.cat 
Sara Vidal – 675 780 031 svidal@antifrau.cat 
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