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Sala Ignasi Villalonga.
Sala de juntas.

Facultat d'Economía
de la Universitat de València.

Paranimf de la Universitat. 
(La Nau).

Carrer de la Universitat, 2.

*Assistència prèvia inscripció. Capacitat limitada.

Organitzen:

Participa:

Taula 1 | 2  Taula 3 | 4  Acte Final

9:00 | Entrega de documentació

Sala Ignasi Villalonga. Facultat d'Economía.  
Universitat de València. Campus dels Tarongers. 
Av. dels Tarongers, S/N. 46022.

Sala de juntas. Facultat d'Economía.  
Universitat de València. Campus dels Tarongers. 
Av. dels Tarongers, S/N. 46022.

Paranimf de la Universitat (La Nau).  
Carrer de la Universitat, 2. 46003.

22 Nov

Taulas | 22 Nov

Taulas | 23 Nov

Acte final | 24 Nov

23 Nov

24 Nov

12:00 | Taula 2

12:00 | Taula 4

11:30 | Pausa

11:30 | Pausa

9:30 | Taula 1

9:30 | Taula 3

11:00 | Introducció i presentacions  
           per part de José María Tomás y Tío.
11:00 | Presentació resultats a càrrec de cada  
           dinamitzador.

12:30 | Intervenció de Baltasar Garzón. “Els desafiaments        
            actuals de la lluita contra la corrupció”   
            Presentación: José María Tomás y Tío
13:15 | Mesa clausura institucional. Participació de  
           Manuel Alcaraz, Conseller de Transparencia,  
           Responsabilitat Social, Participació i Cooperació  
           de la GVA. Alfons Puncel, Subsecretario. 
           Esteban Morcillo, Rector Universitat de València.

13:30 | Vi d'honor

Horaris

Lloc

Contacte

Inscripcions

http://fibgar.org/corrupcion-zero/

C/ Doctor Esquerdo, 112. Bajo C. 28007. Madrid.
contacto@fibgar  www.fibgar.org

El projecte Corrupció Zero té com a objectiu 
principal promoure el suport legal i els 
recursos tecnològics necessaris per a construir 
sistemes de lluita proactiva contra la corrupció 
i les males pràctiques de les organitzacions 
públiques.
Més específicament, cerca crear, desenvolupar 
i potenciar el coneixement en l’àmbit 
tecnològic dirigit a convertir institucions 
públiques problemàtiques en proveïdors de 
serveis eficients..

La solució més 
efectiva ès  
la prevenció,  
l' educació  
i la sensibilització.

“

”
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Agraïments
Facultat d' Economia. Universitat de València.
La Nau.



1

3

2

4

Taula 1 - Debats sobre l’aplicació de programari 
per a la lluita contra la corrupció.
Descripció 
Enfocada a analitzar experiències d’utilització de sistemes 
informàtics en la vigilància anticorrupció i en la promoció 
de la transparència. Se cercarà trobar fortaleses i febleses 
de cadascuna, en vistes a la construcció d’una proposta 
enfortida. No solament de cara a la seua aplicabilitat en 
la Generalitat Valenciana, sinó també com un insumo 
per a altres experiències que estiguen desenvolupant 
un programari anticorrupció.

Dinamitzador 
Renata Ávila.  Assessora Sènior de Drets Digitals en World 
Wide Web Foundation

Taula 3 - Paper de les Organitzacions de la 
Societat Civil en els processos de detecció i 
prevenció de la corrupció.
Descripció
En aquesta taula de reflexió es debatran les diverses 
formes amb la qual explica la societat civil per a 
combatre la corrupció, així com la responsabilitat de 
les organitzacions en la lluita contra la corrupció. Una 
d’aquestes possibilitats és l’eina denominada Acusació 
Popular. D’altra banda, es posarà de manifest la labor 
de denúncia duta a terme a través d’iniciatives com a 
Observatoris de la Corrupció i activitats de sensibilització 
contra les conductes corruptes, cercant sinergies amb el 
Govern i altres institucions.

Dinamitzador 
Ana Móner Romero. Abogada. Representant de AVACU.

Taula 4 - Importància de la formació en la lluita 
contra la corrupció.
Descripció
Mesa de treball amb un perfil principalment acadèmic 
que cercarà una anàlisi i crítica de l’oferta formativa 
preuniversitària i universitària de Grau i Postgrau 
respecte a la corrupció i mètodes preventius. Es tractarà 
d’estudiar la possibilitat d’obtenir un compromís per 
part dels partits polítics d’introduir en tots els nivells 
educatius, matèries troncals i transversals que incloguen 
continguts ètics sobre valors i contra la corrupció. Un 
aspecte a contemplar seria la possibilitat d’incorporar 
en els diferents processos educatius l’aprofundiment 
en valors constitucionals, amb especial èmfasi en el de 
transcendència per a l’accés a diferents titulacions de 
Grau.

Dinamitzador
Ana Mª Fuertes Eugenio. Catedràtica d' Economia.

Taula 2 - Contribucions per al desenvolupament 
d’una vigilància informàtica.
Descripció
Es proposa desenvolupar un debat que aporte a la 
construcció tècnica i informàtica d’un programari per 
a una vigilància anticorrupció més completa i eficaç, 
mitjançant la participació d’experts que compten amb la 
trajectòria, experiència i coneixement tant en el disseny, 
com en l’aplicació d’eines similars en diferents contextos.

Dinamitzador
Luis Jorge Garay. Doctorat en Economia per l’Institut 
Tecnològic de Massachusetts (MIT), Cambridge, EUA. 
Cap de Ciències en Vortex.

Activitats Corrupció Zero. 
Del 22 al 24 de Noviembre.

Acte Final - 24 Nov
Presentació. 
José María Tomás y Tío. 
Magistrat. President Fundació per la Justicia.

Resultats de les taules. 
Renata Ávila. Luis Jorge Garay.  
Ana Móner Romero. Ana María Fuertes Eugenio. 

Intervenció.
Presentació de José María Tomás y Tío.
Baltasar Garzón. President Fibgar.  
“Els desafiaments actuals de la lluita contra la corrupció”.

Mesa claurura institucional.
Manuel Alcaraz, Conseller de Transparencia,  
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació  
de la GVA. Alfons Puncel, Subsecretario.  
Esteban Morcillo, Rector Universitat de València. 
 

Coordinació de la redacció.
Enrique Villareal y Claudia Cano.
Coordinació General.
Bruno Galizzi y Ana María Fuertes Eugenio.

FIBGAR, amb la participació de Fundació per la 
Justícia (FxJ), desenvoluparan quatre taules de 
treball seguits d’un Esdeveniment Final, per a 
promoure el debat i la reflexió sobre els principals 
eixos vinculats a pràctiques preventives i de lluita 
contra la corrupció.
Tenint com a principal focus d’interès els sistemes 
informàtics desenvolupats a aquest efecte 
s’abordaran quatre eixos sistemàtics:

• Debats sobre l’aplicació de programari per a 
la lluita contra la corrupció.

• Contribucions per al desenvolupament d’una 
vigilància informàtica. 

• Paper de les organitzacions de la Societat 
Civil en els processos de detecció i prevenció 
de la corrupció. 

• Importància d’un programa formatiu en la 
lluita contra la corrupció.

- Joan Antoni Llinares. Director de l’Agència Antifraude.
- Eneko Agirre. Director de la plataforma “Osoigo.com”.
- Matías Nso. Director de la plataforma “Kuorum.org”
- Stéphane Grueso. Coordinació local de Filtrala.org.

- Antonio Penadés. President d' Acción Cívica.
- José Ignacio Pastor. Pedagog i Psicòleg.
- Manuel Guillén Parra. Director de la Càtedra d' Ètica     
   Empresarial IECO.
- Adolf Beltán. Director d' eldiario.es.

- Matilde Alonso Salvador. Arquitecta i pintora.
- Dolores Montagud Mascarell. Professora, Vicedegana  
  de Qualitat de la facultat d’ Economia.
- Zulima Perez. Secretària Autonòmica de Transparència.
- Jesús Conil Sancho. Catedràtic de Filosofía Moral i politica.

- Jose Manuel Calabuig. Licenciat i Doctor en Matemàtiques.
- Pablo Martín Muñoz. Enginyer Informàtic i Màster en  
   Tecnologies Informàtiques Avançades.
- Pablo Hinojosa. Informàtic i estudiant d'Antropologia.


