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Exposició Corrupció! Revolta ètica 
Activitat d’acompanyament a la visita virtual en grup o 

família 
 

 

 

   

Preguntes generals: 

 

— Considereu la corrupció com un problema molt, poc, bastant o gens 

important?  

— Us heu plantejat si la corrupció va amb vosaltres? O només ens la mirem des 

de lluny?  

— Teniu respostes molt diferents cadascuna de les persones que visiteu 

l’exposició? 

Què és la corrupció? 

Llegiu la definició de corrupció pública de l’exposició, i... 

 

— penseu en quins contextos o situacions de la vida pública encaixarien dins 

d’aquesta definició.  

— Parleu-ne entre vosaltres.  

— Tots ho veieu igual?  

— Podeu destriar les diferències que us separen? 

Formació 
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Calendari d’advent i catifa de la vergonya 

 

— Quants casos podries citar de memòria?  

— Et ve al cap alguna altra frase tristament cèlebre? 

Dilema ètic 

 

— Llegint els dilemes ètics que planteja l’exposició, quins dilemes ètics afegiríeu 

a la llista? 

— Que cadascú plantegi el que ha pensat a la resta del grup i que els altres 

intentin donar-hi resposta. 

— Podeu compartir els dilemes, enviant-los a prevencio@antifrau.cat 

Persones alertadores 

 

— Coneixeu alguna altra persona alertadora de corrupció que no surti a 

l’exposició? Quin cas va denunciar? Quines conseqüències va tenir per la 

seva vida personal i/o professional? Si coneguéssiu un cas de corrupció, el 

denunciaríeu? Si fos que no, què us ho impediria? 

— Has pensat que protegir les persones alertadores és útil més enllà de la 

corrupció, per exemple en matèria de medi ambient o salut pública? 

— Coneixes la història de Li Wenliang, el metge de Wuhan que va advertir del 

brot de coronavirus i va ser silenciat per les autoritats? 

Cinema Corleone 

 

Trieu el millor gag entre tots el que esteu fent la visita a l’exposició. Heu 

d’explicar als altres els motius de la tria (amb tres adjectius, és suficient).  
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