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El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel 

Ángel Gimeno, presentarà el proper dimecres, en roda 

de premsa, els resultats del Baròmetre 2022:  

“La corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds 

ciutadanes” 
 

Aquesta presentació s’emmarca en la setmana 

monogràfica que ha organitzat Antifrau per sumar-se 

al Dia Internacional contra la Corrupció, que 

començarà el dimarts 13 de desembre amb el Diàleg 

“Corrupció i Democràcia” amb Gimeno, l’ex fiscal 

Carlos Jiménez Villarejo i el jutge Joaquim Bosch, que 

presentaran els seus llibres a la llibreria Byron 
 

El dimecres 14 de desembre el director de l’Oficina 

Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, 

presentarà en roda de premsa els resultats del 

Baròmetre 2022 “La corrupció a Catalunya: 

Percepcions i actituds ciutadanes” 

 

Dijous 15 de desembre es realitzarà un webinari, on es 

debatrà, a partir de les xifres del Baròmetre d’Antifrau 

2022, el fenomen de la corrupció amb diversos 

ponents, entre els quals, la presidenta de l’Observatori 

Ciutadà contra la Corrupció, Itziar González 
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En motiu del Dia Internacional contra la Corrupció, que se celebra cada any el 9 

de desembre, l’Oficina Antifrau de Catalunya organitza una setmana 

monogràfica amb diversos actes per promoure el debat amb la ciutadania: 

 

El dimecres 14 de desembre a les 11 h, Antifrau presentarà en roda de premsa, 

els resultats del Baròmetre 2022 La Corrupció a Catalunya: Percepcions i 

actituds ciutadanes. La presentació serà a càrrec del director d’Antifrau, Miguel 

Ángel Gimeno, i de la cap de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació de 

l’Oficina, Lourdes Parramon, que presentaran i analitzaran els resultats de 

l’enquesta que la institució realitza cada dos anys sobre la percepció i les 

actituds de la ciutadania catalana davant la corrupció des de l’any 2010.  

 

Un dia abans, el proper dimarts 13 de desembre a les 18.30 h se celebrarà el 

Diàleg “Corrupció i Democràcia”, que Antifrau ha organitzat conjuntament amb 

la llibreria Byron. Presentaran els seus llibres i intervindran l’ex fiscal i autor del 

llibre “Corrupción y fraudes”, Carlos Jiménez Villarejo, i el jutge i autor del llibre 

“La pàtria en la cartera”, Joaquim Bosch. L’acte serà moderat pel director de 

l’Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, i tindrà lloc a la llibreria Byron, carrer de 

Casanova, 32 de Barcelona. 

 

El darrer acte tindrà lloc dijous dia 15 i serà el webinari “La corrupció a 

Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes”. Durant la sessió en línia es 

reflexionarà al voltant de la corrupció amb tres persones expertes i involucrades 

en la matèria des de diferents perspectives: de la ciutadania organitzada contra 

la corrupció i l’experiència de qui ha alertat sobre pràctiques abusives, amb la 

presidenta de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Itziar González; 

l’aproximació de la demoscòpia i la ciència política de la mà del director del 

Centre d’Estudis d’Opinió, Jordi Muñoz; i les perspectives innovadores dels 

estudis sobre justícia restaurativa i sobre confiança ciutadana, amb la 

professora de Criminologia de la UAB, Daniela Gaddi. Moderarà l’acte la cap de 

Relacions Institucionals d’Antifrau, Lourdes Parramon. 
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Acte: Diàleg “Corrupció i Democràcia”, Miguel Ángel Gimeno modera el diàleg 

amb l’ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo i el jutge Joaquim Bosch 

Dia: Dimarts, 13 de desembre de 2022  

Hora: 18.30 h 

Lloc: Llibreria Byron, carrer de Casanova 32, 08011 de Barcelona 

 

 

Acte: Roda de premsa. L’Oficina Antifrau presenta els resultats del Baròmetre 

2022 La Corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes. 

Dia: Dimecres, 14 de desembre de 2022  

Hora: 11 h 

Lloc: Sala d’actes de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Carrer Ribes 1-3, 

Barcelona 

 

 

Acte: Webinari “La corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes”. 

Amb la presidenta de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Itziar González, 

el director del Centre d’Estudis d’Opinió, Jordi Muñoz, i amb la professora de 

Criminologia de la UAB, Daniela Gaddi 

Dia: Dijous, 15 de desembre de 2022  

Hora: 9.30 a 11 h 

Lloc: Sessió en línia, via Zoom, l’Oficina Antifrau de Catalunya.  

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

upcio 
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