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Antifrau presenta els resultats del 
Baròmetre 2020 La Corrupció a Catalunya: 
Percepcions i actituds ciutadanes 
Amb aquesta acte l’Oficina Antifrau se suma als 

actes del Dia Internacional contra la Corrupció, la 

iniciativa de Nacions Unides que se celebra cada 

any el 9 de desembre 
 

 

 

 

  

L’Oficina Antifrau de Catalunya presenta en roda de premsa els resultats 

del Baròmetre 2020 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. 

 

La roda de premsa tindrà lloc el proper dimecres 9 de desembre a les 11.30 

h i es farà via telemàtica amb l’aplicació Zoom seguint el següent enllaç: 

https://zoom.us/j/98918261653. 

 

L’Oficina Antifrau de Catalunya presenta i analitza 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, i alhora se suma 

als actes del Dia Internacional contra la Corrupció, la iniciativa de Nacions 

Unides, que se celebra cada any el 9 de desembre.  

 

 

 
 

Acte: L’Oficina Antifrau presenta els resultats del Baròmetre 2020 La 

Corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes. 

Dia: Dimecres, 9 de desembre de 2020    

Hora: 11.30 h 

Lloc: Telemàtica amb l’aplicació Zoom al següent enllaç: 
https://zoom.us/j/98918261653 
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Normes de funcionament: 

— Entreu a l’enllaç 10 minuts abans (11.20 h) de la presentació amb el 

micròfon i la càmera activats per comprovar-ne el correcte 

funcionament. 

— Durant la presentació desactiveu el micròfon per tal d’evitar entrades o 

sorolls aliens. 

— Poseu el vostre nom/cognom i mitjà abans d’entrar o mitjançant el 

botó “Renombrar” (Rename) que trobeu a les opcions (···) de la vostra 

imatge una vegada ja iniciada la sessió. 

— Una vegada comenci la roda de premsa, es podrà fer arribar les 

preguntes a través del xat, especificant a qui van dirigides. 

— En acabar la roda de premsa, l’organització donarà pas a les preguntes 

per ordre d’entrada. Es podrà obrir el micròfon per tal de formular-la. 
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