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Antifrau organitza tres taules rodones al 
voltant de l'exposició Corrupció! Revolta ètica a 
Girona 
 

Els debats, que tindran lloc els dies 5, 12 i 19 de març, 

se centraran, respectivament, en la figura dels 

alertadors, una perspectiva de la corrupció al llarg de 

la història, i sobre com la corrupció influeix en la ficció 

 

Tots els debats se celebraran a les 18h a la Sala Carles 

Rahola de l'edifici de la Generalitat a Girona, a la plaça 

Pompeu Fabra 1 (entrada pel Pati de les Magnòlies) 

 

  

28 de febrer de 2020. Antifrau organitza tres taules rodones al voltant de 

“Corrupció! Revolta ètica”, una exposició divulgativa que pretén incentivar la 

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

democràcia avançada, però 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. És per això que s’han organitzat aquestes 

activitats obertes al públic que tindran lloc al mateix edifici de la Generalitat a 

Girona mentre hi sigui l’exposició a l'Espai Santa Caterina del passatge 

d'Arístides Maillol s/n. 

 

Concretament, el 5 de març, es dedicarà a la figura dels alertadors de la 

corrupció amb la taula rodona “Denunciar la corrupció: veus contra el silenci i 

les complicitats”, on hi participaran Gracia Ballesteros, enginyera de camins i 

alertadora del cas 'Aquamed', empresa on va ser gerent territorial; Carol Coll, 

presidenta de l'Associació de Naturalistes de Girona, entitat guardonada amb el 

Premi Medi Ambient 2017 per la defensa del territori i l'educació ambiental; i 

Albert Comellas, exregidor d'Esplugues de Llobregat que va denunciar al 

PDeCAT del municipi per coaccions i amenaces quan n’era cap de llista. La taula 

serà moderada per Lourdes Parramon, cap de Relacions Institucionals de 

l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

Nota de premsa 
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El 12 de març es durà a terme la taula rodona “Ahir, avui, demà, en el cràter de 

la corrupció. Una perspectiva històrica”, en què hi participaran la periodista 

especialitzada en l’àmbit judicial Mayte Piulachs, premiada pel Departament de 

Justícia el 2106 per la seva contribució a la millora de la justícia a Catalunya; 

Ferran Toledano, historiador i autor, entre d’altres, del llibre Història de la 

corrupció a l'Espanya contemporània; i Joan Vicente, catedràtic de Geografia 

Humana a la UdG i coautor del llibre La geografía del despilfarro. En aquesta 

ocasió, la taula rodona serà moderada per Benet Salellas, advocat i expresident 

de la comissió parlamentària d'estudi de la corrupció (CEMCORD). 

 

Finalment, el 19 de març les activitats es tancaran amb la taula rodona 

"Corrupció versus ficció", on participaran l'escriptor, periodista i crític de sèries i 

cinema, Pep Prieto, col·laborador habitual a El Món a RAC1, Àrtic de Betevé i 

Diari de Girona; el director de cinema, guionista i crític Isaki Lacuesta, 

guanyador de la Concha d’Or a la Millor pel·lícula del Festival Internacional de 

Cinema de San Sebastián per Entre dos aguas (2018) i Los pasos dobles (2011); i 

la guionista i cap de Desenvolupament de Minoria Absoluta, Eva Mor, creadora 

de la sèrie Boca Norte guanyadora del Premi Ondas 2019 al Millor contingut 

d’emissió digital o plataforma. El responsable de moderar la taula serà David 

Vidal, periodista i comissari de l'exposició "Corrupció! Revolta ètica". 

“Corrupció! Revolta ètica”, una exposició divulgativa per reflexionar sobre les 

conseqüències de la corrupció  

La mostra, que es pot visitar fins al proper 11 d’abril a l’Espai Santa Caterina de 

l’edifici de la Generalitat a Girona, proposa als visitants reflexionar sobre la 

corrupció en un context d’un abandonament puntual o sistèmic de l’ètica 

personal i/o col·lectiva. Per això, es plantegen dilemes amb què ens podem 

trobar tots els ciutadans i es demana als visitants que responguin quina opció 

escollirien. També es convida als ciutadans a donar la seva opinió sobre els 

nivells de correcció i d’ètica que veuen al voltant de la seva vida quotidiana. 

L’objectiu és transmetre que la lluita contra la corrupció no afecta només les 

esferes de la política i l’economia, també afecta tots els ciutadans que cada dia 

prenen decisions que sumen i resten a la cultura ètica de la societat. 

 

També hi ha un espai dedicat a explicar què és la corrupció. En aquest,  

s’esmenten els riscos de corrupció en l’espai públic i també la transparència i els 

mecanismes de detecció d’alguns països del nord d’Europa amb un recorregut 

molt llarg en aquestes polítiques públiques  en comparació amb països com 

Espanya, amb mecanismes de control posteriors al restabliment de la 

democràcia. També es fa esment a la corrupció en l’àmbit públic a Catalunya, 

amb casos concrets i coneguts per la ciutadania, a un espai que recorda un 

calendari d’advent. 

 

L’exposició dedica un espai als alertadors i facilitadors, peces clau en la lluita 

contra la corrupció i el frau, on hi apareixen noms com Hervé Falciani, enginyer 

que ha denunciat evasors fiscals, o altres noms com Montse Gasull, Azahara 
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Peralta, Luís Gonzalo Segura, Roberto Macías o Carme Garcia, tots ells 

alertadors d’irregularitats comeses a l’administració pública. Un lloc destacat 

també l’ocupa la premsa, per la seva funció de fer visible la corrupció de les 

societats, amb portades i titulars de casos cèlebres de corrupció. 

 

Els visitants hauran d’aixecar catifes –literalment– si volen conèixer la veritat, i 

hauran de reaccionar davant situacions quotidianes que posaran a prova la 

seva integritat. Així mateix, es projectaran una selecció dels millors gags del 

programa de TV3 Polònia sobre la corrupció i un recull de tires d’humor gràfic 

que reflecteixen aquest fenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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