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La protecció dels alertadors, element 
imprescindible per evitar represàlies 
professionals i personals 
 
 

— Aquesta és la principal conclusió a la que s’ha arribat durant la taula 

rodona “Denunciar la corrupció: veus contra el silenci i les complicitats”, 

que s’ha celebrat aquesta tarda en el marc de l’exposició “Corrupció! 

Revolta ètica”, que es pot visitar al Palau Robert fins al 24 de novembre 

— A la sessió han intervingut Luis Gonzalo Segura, que va denunciar 

pràctiques irregulars a l’exèrcit espanyol; Carme Garcia, alertadora del 

‘cas Mercuri’; Azahara Peralta, alertadora del ‘cas Acuamed’, i Roberto 

Macías, alertador del cas del frau en la formació de la UGT 

d’Andalusia’. El debat ha estat moderat per Lourdes Parramon, cap de 

Relacions Institucionals de l’Oficina Antifrau 

 

 
 

  

28 d’octubre de 2019. Aquesta tarda s’ha celebrat la taula rodona 

“Denunciar la corrupció: veus contra el silenci i les complicitats”, en el marc 

de l’exposició “Corrupció! Revolta ètica”, organitzada per l’Oficina Antifrau 

de Catalunya. En aquesta taula han intervingut Luis Gonzalo Segura, que 

va denunciar pràctiques irregulars a l’exèrcit espanyol; Carme Garcia, 

alertadora del ‘cas Mercuri’; Azahara Peralta, alertadora del ‘cas 

Acuamed’, i Roberto Macías, alertador del cas del frau en la formació de la 

UGT d’Andalusia’. 

 

La cap de Relacions Institucionals de l’Oficina Antifrau de Catalunya, 

Lourdes Parramon, ha estat l’encarregada de presentar i moderar la taula i 

ha començat el debat posant en valor la figura de l’alertador: “els 

alertadors són persones que decideixen denunciar fets delictius des de les 

institucions on treballen tot i arriscar la feina i  amb greus conseqüències 

en la seva vida personal”. Davant d’aquests riscos que pateixen els 

alertadors, la cap de Relacions Institucionals d’Antifrau ha recordat que 

recentment s’ha aprovat la nova directiva europea de protecció dels 

alertadors. 
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La primera alertadora a intervenir ha estat Carme Garcia, alertadora del 

cas Mercuri quan era regidora d'ICV-EUiA a Sabadell. Garcia ha dit que “se 

suposa que els càrrecs electes i els funcionaris haurien de denunciar com 

jo vaig fer, perquè estem obligats a la defensa de l’interès general”. Per la 

ex regidora, denunciar fets corruptes és una qüestió de valors. 

“L’aprenentatge més important per mi és que ara analitzo les coses i les 

persones pel que diuen i fan, no per les idees que en teoria representen. És 

una qüestió de valors. Un ha de començar per un mateix, per ser honest 

amb el que creu i denunciar els fets delictius, i, en això, vaig tenir total 

suport de la meva família i dels meus amics. Em vaig sentir lleial amb els 

interessos de la meva ciutat”. 

 

Acte seguit ha intervingut Luis Gonzalo Segura, ex tinent de l’Exèrcit de 

Terra que va ser expulsat per denunciar actes irregulars a l’Exèrcit. Per 

Gonzalo Segura “el concepte de lleialtat mal entesa es un dels principals 

problemes que tenim a l’hora de denunciar corrupció des de dins de les 

institucions”. Per Segura “la justícia militar és un anacronisme herència del 

franquisme, a cap altre lloc d’Europa existeix”.  

 

El següent a parlar ha estat Roberto Macías, que va ser l’administratiu de 

la federació andalusa d’UGT que va denunciar el frau de la formació del 

sindicat. Aquest ha manifestat: “les conseqüències d’alertar a Espanya 

són la mort lenta per inanició”. Macías ha explicat que ”per denunciar els 

fets de la formació a Andalusia vaig perdre la feina i he quedat marcat a 

l’hora de trobar-ne altres, he hagut de subsistir aconseguint petites feines 

mal pagades. Jo porto 5 anys suportant la caça de bruixes per part de la 

UGT per haver denunciat les irregularitats d’aquest sindicat”. 

 

Després ha sigut el torn d’Azahara Peralta, ex directiva de l’empresa 

pública Acuamed, a qui van acomiadar per no autoritzar sobrecostos 

injustificats d’una obra. Després d’una sentència judicial ha sigut 

readmesa. Peralta ha destacat que “sense protecció dels alertadors no 

prosperaran les denúncies”. També ha explicat com pot arribar a ser de 

difícil alertar a través dels canals interns de denúncia.  

 

El debat entre els participants ha  continuat valorant l’anonimat dels 

denunciants. Carme Garcia ha dit que “és molt important que hi hagi la 

opció de denúncia anònima, sobretot en casos on el denunciant forma 

part de la institució denunciada. En tres dels quatre casos que estem aquí 

hi ha hagut represàlies”. Per Luis Gonzalo Segura, la denúncia anònima no 

ha de ser la solució, “però avui es necessari degut a un error del sistema on 

vivim que estigmatitza al denunciant”. Azahara Peralta també ha valorat 

que per ara l’anonimat és una bona fórmula, amb precaucions, fins que no 

existeixi una llei que protegeixi als alertadors. Roberto Macias ha 

comparat l’anonimat del denunciant amb les màscares que porten els 

herois de còmic que lluiten contra el crim.  

 

Finalment, s’ha parlat de les complicitats a l’hora de perseguir als 

denunciants, i s’ha plantejat si per perseguir les veus denunciants cal un 
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sistema organitzat a tots els nivells de la institució denunciada. Luis 

Gonzalo Segura ha dit que, malauradament, la normalitat avui en dia són 

les complicitats que toleren la corrupció. Segons Roberto Macias, en casos 

com el de la formació d’Andalusia, on s’han estafat milions d’euros i s’han 

hagut de generar un gran volum de factures i justificacions, la complicitat 

de tota l’organització és evident. Carme Garcia ha asseverat que 

l’educació en valors és molt important a l’hora de trencar aquestes 

complicitats amb la corrupció. 

 

Aquesta és la segona de les tres activitats que se celebren en l’espai de 

l’exposició “Corrupció! Revolta ètica”, coincidint amb el desè aniversari de 

l’Oficina Antifrau de Catalunya. La mostra, que es presenta al Palau 

Robert, és una exposició divulgativa que pretén incentivar la reflexió sobre 

aquest fenomen i de la seva importància en la construcció d’una 

democràcia avançada. També vol provocar una reflexió personal sobre els 

àmbits en què l’actitud personal del visitant podria modificar i millorar els 

sistemes corruptes a petita escala. 

Properes activitats 

La propera i última activitat relacionada amb l’exposició tindrà lloc el 13 de 

novembre. Serà una conversa entre Miguel Ángel Gimeno, director de 

l’Oficina Antifrau, i Emilio Sánchez Ulled, conseller de Justícia en la 

representació permanent d’Espanya davant de la Unió Europea i ex fiscal 

contra la corrupció i la criminalitat organitzada. 

 

El passat 7 d’octubre es va celebrar la taula rodona “Ahir, avui, demà en el 

cràter de la corrupció. Una perspectiva històrica”, hi varen participar la 

periodista Gemma Garcia, autora del llibre Els senyors del boom, Borja de 

Riquer, historiador i autor, entre d’altres, de l’obra Història de la corrupció 

a l’Espanya contemporània; i Santiago Tarín, periodista de La Vanguardia, 

autor de llibres com Viaje por las mentiras de la Historia Universal. La taula 

rodona va ser moderada pel periodista David Fernàndez. 

 

Per a més informació podeu visitar la nostra web: 

 

https://www.antifrau.cat/ca/node/2658 

https://www.antifrau.cat/ca 
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Contacte: 

Ribes 3  

08013 Barcelona 

T +34 935 547 492 

T +34 935 545 574 

T +34 935 545 561 

comunicacio@antifrau.cat 

www.antifrau.cat 
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