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Barcelona, 12 de setembre de 2019 

 
 
 
Benvolgut associat, benvolguda associada, 
 
 
Com et vam anunciar, l’Assemblea Ordinària del PEN Català se celebrarà el divendres 27 de 
setembre de 2019, a les 18:15 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona 
convocatòria, a la Sala Verdaguer (planta baixa de l’Ateneu Barcelonès), amb l’ordre del dia 
següent: 
 

1. Aprovació, i lectura si s'escau, de l'acta de l'Assemblea Ordinària de 2018 i l'acta de 
l'Assemblea Extraordinària de 2019: a càrrec de la secretària general 

2. Presentació dels exercicis comptables refets (2015-2017): a càrrec de la responsable 
econòmica de l’entitat i del representant de la gestoria  

3. Presentació de l’exercici econòmic de 2018: a càrrec de la responsable econòmica 
4. Presentació de la memòria d'activitats de 2018: a càrrec de la presidenta 
5. Informe d'activitats dels comitès: Traducció, Drets Lingüístics i Escriptors 

Perseguits: a càrrec dels vocals corresponents  
6. Previsió de l’estructura interna del despatx i pla estratègic per al proper any: a càrrec 

de l’equip tècnic de l’entitat 
7. Programa d’activitats 2019-2020: a càrrec de la presidenta 
8. Pressupost previst per al 2019-2020: a càrrec de la responsable econòmica de l’entitat 
9. Normativa interna i transparència: a càrrec del vicepresident 
10. El passat 11 de juny l'Assemblea del PEN Català va autoritzar la Junta a iniciar l'acció de 

responsabilitat contra l'anterior presidenta de l'entitat pel rescabalament dels danys 
econòmics causats a l’entitat. Abans d'iniciar la demanda, la Junta ha decidit sotmetre a 
votació de l'assemblea l’acord transaccional proposat a l’entitat per la Sra. Carme 
Arenas Noguera respecte dels fets debatuts.  

11. Presentació i votació dels nous càrrecs  
 
Et recordem que en aquesta Assemblea s’ha de procedir a la renovació de vuit càrrecs de la Junta 
directiva de l’entitat. Les candidatures presentades són les següents: 
  
Vicepresident/a pel País Valencià: Manolo Gil 
Tresorer/a: Josep Manuel Vidal-Illanes 
Vocal del Comitè d’Escriptors Perseguits: Helena Pol 
Vocal del Comitè de Traducció: Ricard Ripoll (renovació) 
Vocal del Comitè de Drets Lingüístic: Sebastià Bennàssar (renovació) 
Vocal per les Illes Balears: Josep Manuel Vidal-Illanes 
Vocal pel País Valencià: Josep Palomero  
Nova vocalia: -  
 
Esperem poder-te saludar personalment el dia de l’Assemblea, mentrestant rep una cordial 
salutació, 

 
 
 
 
 

Gemma Rodríguez 
Secretària general 
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............................................................................................................................................................. 
 
BUTLLETA DE DELEGACIÓ DE VOT 

 

En/Na ___________________, amb núm. de soci/sòcia _______ del PEN Català i amb núm. de 

DNI __________________, delego el meu vot en el soci/la sòcia ___________________, amb 

núm. de DNI __________________, a la propera renovació de càrrecs del dia 27 de setembre de 

2019. 

 
Signatura: 

 

 

,         de                             de 2019 


