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Convocatòria de premsa 
  

  

Antifrau presenta DialÈtic, un nou espai de 
suport a la reflexió ètica 

 

  

L’Oficina Antifrau de Catalunya, juntament amb l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya (EAPC), organitza, el proper dimarts, 25 d’octubre, la jornada de 

presentació ‘DialÈtic: nou espai de suport a la reflexió ètica’, a les 9.30 h a la 

seu de l’EAPC.  

 

Durant la jornada, es presentarà DialÈtic, el nou servei de l’Oficina Antifrau de 

suport a la reflexió ètica adreçat als servidors i servidores públics i es debatrà 

amb el president del Comitè d’Ètica del CSIC, Txetxu Ausín, i els participants en 

la prova pilot de DialÈtic, sobre ètica professional pública: Marta Neila de l'Àrea 

de Promoció de la Fundació Autònoma Solidària; Carles Anson, coordinador de 

la Unitat de Govern Obert, Transparència i Responsabilitat Social Corporativa 

de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú;  i Begoña Ballvé, interventora i 

compliance officer de l’Ajuntament de Mollet.  

 

L’obertura de l’acte anirà a càrrec del director de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, i el director de l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya, Ismael Peña-López, i la clausura la farà el director de 

Prevenció d’Antifrau, Òscar Roca. 

 

DialÈtic inclou un canal de consulta on es poden adreçar aquells dubtes o 

dilemes ètics que sorgeixen en el dia a dia de l’activitat professional. Així mateix, 

ofereix continguts especialitzats, recursos formatius i de sensibilització, 

exemples de dilemes ètics i altres continguts sobre ètica i integritat públiques.  
 

Acte: Jornada de presentació ‘DialÈtic: nou espai de suport a la reflexió ètica’ 

Dia: Dimarts, 25 d’octubre de 2022    

Hora: 9.30 a 11h 

Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya, C/ Girona, 20, 08010 

Barcelona. 

També hi ha l’opció de seguir l’acte en línia: contacteu amb 

formacio.eapc@gencat.cat, indicant el vostre nom, mitjà de comunicació i 

"Jornada DialÈtic" a l'assumpte del correu. Es posaran en contacte amb 

vosaltres i us facilitaran l’enllaç de Zoom, sempre que hi hagi disponibilitat. 

Programa:https://antifrau.cat/sites/default/files/Documents/Premsa/progra

ma-jornada-presentacio-dialetic.pdf 
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