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El Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

(OAC) afirma: “la construcció d’alternatives 

segures al silenci ni és fàcil ni és ràpid  però no 

hi podem renunciar: ens hi juguem massa” 

 En el marc de la inauguració del curs d’estiu Alertadors de la corrupció, el 

Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha recordat 

que l’OAC des del mes de setembre ja ha incorporat “l’admissibilitat de les 

denúncies anònimes” amb la voluntat de “promoure la cultura de la denúncia” i 

la protecció de la figura de l’alertador 

 

 Gimeno també ha revelat que només el 9% de les denúncies que rep la institució 

que dirigeix són de servidors públics 

 

  

5 de juliol de 2017 - El Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, 

ha inaugurat aquest matí al CCCB el curs d’estiu Alertadors de la corrupció, organitzat per 

l’OAC amb col·laboració de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona 

(CUIMPB) – Centre Ernest Lluch. En l’acte, Gimeno ha afirmat que “la construcció 

d’alternatives segures al silenci ni és fàcil ni és ràpid  però no hi podem renunciar: ens i 

juguem massa.” En aquest sentit, ha insistit que “cal instaurar una autèntica cultura de la 

denúncia, que valori la transparència i el retiment de comptes. La no resposta als casos 

de corrupció és una gangrena pel sistema”.  

 

Sobre la figura dels alertadors, Gimeno ha manifestat la necessitat de la protecció de la seva 

figura i ha assegurat que s’està treballant per a que les denúncies dels mateixos es puguin 

tramitar de manera telemàtica a l’OAC.  A més, ha volgut recordar que, des del mes de 

setembre, les denúncies a l’OAC es poden realitzar de manera anònima, estenent d’aquesta 

manera la protecció als denunciants que no es volen identificar. En aquest punt, ha revelat que 

només un 9% de les denúncies que es presenten a l’Oficina són realitzades per servidors 

públics. Per aquest motiu, ha manifestat la necessitat de desenvolupar la llei de protecció a 

tots els ciutadans  denunciants de possibles casos de corrupció. “Aquesta recomanació ja 

l’he presentat al Parlament i l’ha assumit com a pròpia” ha afegit el Director de l’OAC.  

    

Tanmateix, en el seu discurs inaugural Gimeno ha volgut emfatitzar la importància de la 

prevenció de la corrupció i ho ha lligat amb el paper profilàctic que la mateixa denúncia 

genera.  Gimeno s’ha aturat en aquest punt per remarcar el paper crucial que protagonitza la 

prevenció en la institució que dirigeix. I ha manifestat: “les denúncies posen en evidència els 

dèficits legislatius, l’absència de controls, les conductes impròpies, els riscos existents. I 

faciliten aquesta actuació preventiva i contingent que ens anticipa al dany.”  
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El director de l’OAC ha conclòs la seva intervenció donant les gràcies a tots els participants a 

les jornades, però ha volgut reconèixer especialment el paper dels alertadors per la valentia 

que representa posar nom, veu i cara als casos de corrupció tot  i les dificultats que comporta 

fer-ho. 

 

Les jornades, que s’han inaugurat avui i que tindran lloc aquesta tarda i demà al matí al 

CCCB, han comptat també amb la intervenció del director de prevenció de l'OAC i el director 

del curs, Òscar Roca, i la directora del Centre Ernest Lluch, María José García. 

 

A més, la ponència inicial de les jornades ha anat a càrrec de l’eurodiputada Eva Joly, que ha 

reclamat la protecció dels alertadors. Joly és eurodiputada, magistrada i excandidata dels 

Verds a les eleccions presidencials de França de 2012 i aposta per la reserva de fons públics 

per ajudar els alertadors. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactes:  
 
Laia Espin 

67573031 

lespin@antifrau.cat  

 

David Fàbregues 

93 554 55 61 

dfabregues@antifrau.cat  
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