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https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/1425037/pen-catal-sotasospita-auditoria-interna-revela-irregularitats-els-comptes

El PEN català sota sospita: una auditoria interna revela irregularitats en els comptes
Redacció Catalunyapress | Dilluns, 20 de maig de 2019
La plataforma d'escriptors de territoris de parla catalana Pen Català ha detectat
"irregularitats financeres" en els seus comptes, davant del que ha convocat una
assemblea extraordinària de socis el 11 de juny, han informat fonts de l'entitat.
L'actual presidenta de la plataforma, Àngels Gregori, va encarregar una auditoria
interna després de detectar en la revisió dels comptes anuals "una partida que no
corresponia" sota el mandat de l'antiga gestora, Carme Arenas, constatant després la
presència d'aquestes irregularitats, ha informat 'El Mundo'.
La plataforma ha expressat la seva voluntat d'interposar una demanda civil contra
Arenas, però per a això necessita el suport de l'assemblea de socis, que votaran
aquest extrem el proper 11 de juny, i si es vota favorablement "s'iniciaran els tràmits
legals".
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Una auditoría revela irregularidades financieras en las cuentas del PEN Club catalán
JAVIER OMS
Barcelona
Actualizado Lunes, 20 mayo 2019 - 19:10
La presidenta de la asociación de escritores activó la investigación tras sospechar de
su antecesora en una entidad que durante su mandato recibió 300.000 euros en
subvenciones.
Crisis en el PEN Club catalán. Una auditoría interna recién finalizada ha detectado
irregularidades en las cuentas de la rama local de la organización internacional que
representa a escritores y autores de todo del mundo. Tal y como confirmó a EL
MUNDO la actual presidenta de la entidad catalana, Àngels Gregori, se ha convocado
ya a los socios para una junta general en la que se explicarán las conclusiones de un
informe que ella misma encargó tras asumir el cargo, hace un año, y sospechar de la
gestión económica de su antecesora, Carme Arenas. En la misma junta se planteará
la posibilidad de presentar una demanda contra la ex presidenta.
La organización cambió de directiva en junio de 2018, cuando Gregori sustituyó a
Arenas, quien estuvo al frente de la entidad cultural durante ocho años. Al asumir el
mando, sin embargo, los nuevos gestores detectaron «cosas que no se veían claras»
en las cuentas que dejaron Arenas y su equipo, explican. Ahora esas sospechas " de
una partida que no correspondía" se han confirmado. «No queremos estar al frente
de un proyecto donde las cosas no se llevan con la máxima transparencia», sostiene
Gregori.
Aunque desde el PEN Club no han querido especificar todavía públicamente las
conclusiones de la auditoría, sí confirman la existencia de «irregularidades» en las
cuentas. Los detalles de éstas serán trasladadas a los socios, informados desde este
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lunes de la existencia del informe, durante la junta que se ha convocado de manera
extraordinaria para el próximo 11 de junio.
Entidad privada, el PEN Club recibe desde hace años subvenciones públicas de la
Generalitat, a razón de unos 60.000 euros anuales, aproximadamente. Como avanzó
este diario el pasado enero, sólo entre 2013 y 2017, años en los que la presidencia
estuvo en manos de Carme Arenas, recibieron 300.000 euros públicos procedentes de
adjudicaciones aprobadas por la Consejería de Presidencia de la Generalitat. Unas
ayudas que fueron «excluidas de pública concurrencia», es decir, sin concurso público
y concedidas a dedo, para «financiar el programa de actividades de proyección
internacional». En 2016 el Departamento de Cultura de la Generalitat añadió
también otros 46.000 euros. En la actualidad el organismo cuenta con unos 500
socios, aproximadamente, que abonan también una cuota de 60 euros anuales, según
fuentes oficiales de la organización.
Aunque sus actividades se circunscriben al ámbito cultural, el PEN Club catalán
también saltó a los titulares de actualidad política a inicios de año. Fue tras lograr
que la matriz de la organización, PEN International, redactara un comunicado de
apoyo explícito a presos soberanistas como Jordi Sànchez y Jordi Cuixart o creadores
encausados como el rapero Valtónyc, y para quienes exigieron «inmediata puesta en
libertad» al considerar que están siendo acusados por «deliots de opinión». Esa
postura enfureció al Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, quien reaccionó dándose
de baja de una organización que presidió entre 1977 y 1980 y clamando contra lo que
consideraba una campaña de «calumnias» contra España y de apoyo a «golpistas
independentistas».
El PEN Club nació en Londres en 1921 como una sociedad de escritores consagrada a
la defensa de la libertad de expresión. En España tiene representación para todas las
lenguas cooficiales.
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El Pen Club Català se plantea demandar a su ex presidenta
Echan en falta 280.000 euros
Una auditoría encargada por la actual junta del PEN Club Català, que desde junio del
año pasado preside la poeta Àngels Gregori, ha detectado "irregularidades
económicas" por valor de 280.000 euros, según informa la Ara, durante la etapa de su
predecesora, la catedrática de Literatura y traductora Carmen Arenas.
El PEN Club Català ha decidido emprender acciones legales y lo planteará el 11 de
junio en una asamblea extraordinaria a los 500 socios de la entidad para que la
avalen. El único nombre que aparecería como persona demandada en la acción de
responsabilidad es el de Carmen Arenas, al que se le pediría "el resarcimiento de los
daños económicos causados a la asociación PEN Català", no sólo en su etapa de
presidenta (2010-2018), sino también cuando ejercía de secretaria general (2002 a
2010).
La cifra que se considera extraída de las cuentas sin justificación asciende a 280.000
euros en un periodo de 10 años. Las anomalías irían más allá, porque se habría
dispuesto de dinero en contra de lo que dicen los estatutos -con una sola firma de
Arenas y no dos, como está fijado- y habría cantidades pendientes de declarar.
El 80% del presupuesto de la asociación catalana, que en el último lustro ha sido de
entre 200.000 y 250.000 euros, proviene de subvenciones públicas de las instituciones
catalanas (Presidencia de la Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona, Diputación,
Institució de les Lletres Catalanes y convenios puntuales).
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PEN Català convoca asamblea el 11 de junio por "irregularidades financieras"
EFE21/05/2019 (18:31)
Barcelona, 21 may (EFE).- La actual junta directiva del PEN Català ha convocado una
asamblea general extraordinaria para el próximo día 11 de junio con un único punto
del día relacionado con las "irregularidades financieras" que una auditoría interna ha
detectado de la etapa anterior, encabezada por Carme Arenas.
Fuentes de la entidad, fundada en el año 1922 para proyectar a los escritores en
lengua catalana al mundo, han señalado hoy martes a Efe que, al poco tiempo de
asumir la nueva junta sus cargos en junio de 2018, con la poeta Àngels Gregori al
frente, se descubrieron algunas cuentas que no cuadraban y se encargó una auditoría
interna.
Ante lo constatado por esta auditoría, se ha convocado, finalmente, una asamblea
con un orden del día en el que se pedirá a los socios que se pronuncien al respecto y
que puede acabar en una demanda de responsabilidad civil contra Arenas, quien
presidió el PEN Català entre 2010 y 2018.
El orden del día es una propuesta y aprobación, si procede, "del ejercicio en nombre
de la Asociación, de la acción de responsabilidad prevista en el artículo 322-17 del
Código Civil de Cataluña contra la señora Carme Arenas Noguera por el resarcimiento
de los daños económicos causados en la asociación PEN Català durante el ejercicio
por su parte de los cargos de presidenta y secretaria general de la junta directiva de
la entidad".
El PEN Català cuenta con un presupuesto de entre 200.000 y 250.000 euros anuales,
que provienen mayoritariamente de subvenciones, de diferentes administraciones
públicas, desde la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento por
programas como el de "Escritor acogido", a la Unión Europea. También sus 500 socios
pagan una cuota anual de sesenta euros, según han informado la citadas fuentes. EFE
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Descubren un agujero económico de al menos 300.000 euros en el PEN catalán
También encuentran que faltan obras procedentes del fondo artístico de la histórica
institución
El Pen Català ha sido una de las entidades que se han visto en los últimos años más
beneficiadas con la crisis institucional en Cataluña El Pen Català ha sido una de las
entidades que se han visto en los últimos años más beneficiadas con la crisis
institucional en Cataluña /
Pen Català
Víctor Fernández.
Barcelona.
Tiempo de lectura 4 min.
22 de mayo de 2019. 16:46h
Corren muy malos tiempos para el Pen Català. La veterana institución, conocida por
su defensa de los escritores perseguidos, está pasando uno de los peores momentos
de su historia desde que comenzó su andadura en 1922 con Pompeu Fabra como
presidente. Una auditoría acaba de sacar a la luz una serie de irregularidades
económicas y que habrían un dejado un agujero muy importante, una situación que
deja herida al Pen Català.
Las irregularidades financieras fueron detectadas por Àngels Gregori el pasado año
poco después de acceder a la presidencia del Pen Català, sustituyendo a Carme
Arenas en el cargo. «Entré como presidenta el 14 de junio de la pasado año. A la
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semana se empezaron a detectar en la contabilidad que no acababan de cuadrar
cantidades», explicó ayer Gregori en declaraciones a este diario. Fue en ese
momento cuando la responsable del Pen Català pidió explicaciones a Arenas que no
acabaron de convencer. «La cantidad de dinero que faltaba se empezó a hacer cada
vez más alta, así que se decidió encargar una auditoría. El resultado son unas cifras
que son muy difíciles de digerir. Se confirma todo», subrayó Gregori que no ha
querido concretar esas cantidades. Sin embargo, fuentes cercanas a la institución
apuntan que podrían ser más de 300.000 euros.
Desde entonces, el actual equipo del Pen Català ha exigido a Carme Arenas que
expliqué que ha ocurrido entre 2010 y 2018, el tiempo en el que ella fue la
presidenta de la entidad. Así sucedió, por ejemplo, el pasado 18 de diciembre
cuando compareció ante la junta directiva de la asociación que cuenta en la
actualidad con 600 socios. El próximo 11 de junio se celebrará una junta
extraordinaria en la que precisamente serán los socios los que tengan la palabra y
puedan conocer con detalle cuanto se indica en la auditoría. Será entonces cuando se
decida si se emprenden acciones legales. «No nos podemos permitir una situación
así. Estamos viviendo en la actualidad una situación muy difícil y dolorosa con la que
estamos sufriendo mucho. Esto no es ir en busca de nadie», matiza Gregori quien
recuerda que «estamos haciendo una labor de limpieza desde dentro, desde la propia
entidad. No es algo externo». Carme Arenas es todavía socia del Pen Català. «No
queremos hacerle daño a nadie. Deben ser los mismos socios los que decidan si ella
debe seguir en la entidad».
El Pen Català ha sido una de las entidades que se han visto en los últimos años más
beneficiadas con la crisis institucional en Cataluña. En este sentido, el pasado 21 de
enero junto con el Pen Internacional -actualmente presidido por Carles Tornercriticó las “restricciones excesivas” sobre la libertad de expresión en España a raíz
de los cargos, que consideró desprorporcionados, de sedición y rebelión contra el
presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC y diputado
de JxCat Jordi Sànchez. Entre 2013 y 2017, durante la etapa de Carme Arenes al
frente del Pen Català, recibió 300.000 euros por parte de la Generalitat. Igualmente,
por parte del Icub del Ayuntamiento de Barcelona, la institución recibió en 2017 en
subvenciones por convocatoria 28.164 euros. Un año antes, el Icub otorgó 16.000
euros en concepto de subvenciones por convocatoria y 20.000 euros por subvenciones
por convenio.
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El forat del PEN Català és d’almenys 300.000 euros
La nova junta troba a faltar obres donades per artistes
CARLES GELI
Barcelona 22 MAI 2019 - 13:18

CEST

“Les irregularitats econòmiques” detectades per l'auditoria interna encarregada per
l'actual junta del PEN Català per comprovar la gestió de la seva predecessora,
presidida per la catedràtica de Literatura i traductora Carme Arenas, arribarien a uns
desajustos comptables d'almenys 300.000 euros.
L'actual junta del PEN Català, que, encapçalada per la poeta Àngels Gregori, va
arribar al càrrec el juny del 2018, remet per a qualsevol informació a l'assemblea
extraordinària convocada l'11 de juny i que té com a únic punt de l'ordre del dia una
proposta d'acció de responsabilitat civil contra Arenas per al “rescabalament dels
danys econòmics” causats mentre va ocupar els càrrecs de presidenta (del 2010 al
2018) i secretària general (nou anys anteriors). Malgrat tot, socis que ja saben el
resultat d'aquesta auditoria fixen en “almenys” uns 300.000 euros l'import de les
irregularitats detectades.
Altres fonts apunten al fet que la quantitat podria arribar fàcilment a “xifres molt
més importants”, segons els criteris comptables aplicables. El volum d'aquest
potencial forat econòmic estaria causat, segons asseguren, no tant per les quantitats
com per la pràctica continuada al llarg del temps que Arenas va ocupar la cúpula del
PEN Català.
“Va cobrar més del que hauria d'haver cobrat sota formats que no s'haurien d'haver
utilitzat”, resumeixen fonts coneixedores de l'estudi. Factures elevades no ben
justificades, comissions de dubtosa aplicació i algunes liquidacions anòmales a
Hisenda conformarien bona part de l'entramat d'irregularitats detectades, que la
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junta actual focalitza en l'expresidenta Arenas. Moltes de les decisions es van
prendre, segons ha argumentat la mateixa Arenas en alguna trobada amb l'actual
direcció de l'entitat, a partir de suposades decisions de les seves juntes directives,
tot i que no hi ha constància d'actes que les recollissin. Arenas, com tots els
presidents que ha tingut l'entitat, no cobrava oficialment cap salari, tot i que rebia
certes “compensacions” per treballs fets per a l'organisme, una cosa habitual en
entitats culturals d'aquesta naturalesa.
En l'àmbit del PEN Català sorprèn, a més del fet que qui desenvolupés una notable
tasca per enfortir i fer visible l'entitat pugui haver comès aquestes irregularitats
financeres, que tant les pràctiques com les quantitats s'hagin produït sense que els
membres de les diverses juntes directives d'Arenas se n'adonessin; ni tampoc cap
institució pública, sobretot quan el pressupost de l'entitat es nodreix en gairebé un
80% d'ajudes públiques. Que Arenas portés els comptes del PEN Català a una gestoria
externa explicaria en part, segons fonts consultades, aquesta opacitat. En qualsevol
cas, del 2014 al 2017 el PEN Català va tenir, oficialment, tres tresorers diferents.
Els actuals rectors del PEN Català també han detectat que falten obres del fons d'art
de l'entitat, que conté, entre d'altres, donacions d'originals d'artistes com Tàpies,
Plensa, Guinovart, Perejaume, Joan Fontcuberta i Eulàlia Valldosera. “No se sap qui
les té ni on són”, asseguren.
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El Pen Club Català es planteja demandar la seva expresidenta
Troben a faltar 280.000 euros
El Pen Club Català es planteja demandar la seva expresidenta
Una auditoria encarregada per l'actual junta del PEN Club Català, que des de juny de
l'any passat presideix la poetessa Àngels Gregori, ha detectat "irregularitats
econòmiques" per valor de 280.000 euros, segons informa l'Ara, durant l'etapa de la
seva predecessora, la catedràtica de Literatura i traductora Carme Arenas.
El PEN Club Català ha decidit emprendre accions legals i ho plantejarà l'11 de juny en
una assemblea extraordinària als 500 socis de l'entitat perquè l'avalin. L'únic nom
que apareixeria com a persona demandada en l'acció de responsabilitat és el de
Carme Arenas, a qui se li demanaria "el rescabalament dels danys econòmics causats
a l'associació PEN Català", no només en la seva etapa de presidenta (2010-2018), sinó
també quan exercia de secretària general (2002-2010).
La xifra que es considera extreta dels comptes sense justificació ascendeix a 280.000
euros en un període de 10 anys. Les anomalies anirien més enllà, perquè s'hauria
disposat de diners en contra del que diuen els estatuts -amb una sola firma d'Arenas i
no pas dues, com està fixat- i hi hauria quantitats pendents de declarar.
El 80% del pressupost de l'associació catalana, que en l'últim lustre ha sigut d'entre
200.000 i 250.000 euros, prové de subvencions públiques de les institucions catalanes
(Presidència de la Generalitat, Ajuntament de Barcelona, Diputació, Institució de les
Lletres Catalanes i convenis puntuals).
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Comptes poc clars al PEN Català
B.S - BARCELONA
La junta de govern del PEN català, presidida per la poeta Àngels Gregori des del juny
de l’any passat, ha decidit “emprendre accions judicials” arran dels resultats d’una
auditoria que van encarregar el setembre passat, que va detectar que faltava “una
quantitat molt important” de diners que no ha volgut precisar. Alguns mitjans han
parlat de 300.000 euros, però la presidenta només indica que “no és exacte”.
En tot cas, arran dels resultats de l’auditoria, la presidenta explica: “Vam fer una
junta de govern el 5 de maig i hem convocat una assemblea extraordinària perquè els
socis ratifiquin una decisió de dur a terme accions judicials molt dura i difícil, i per
mi molt dolorosa, perquè confiava plenament en l’anterior junta.” Carme Arenas va
presidir entre el 2010 i el 2018 el PEN Català, integrat per uns 500 socis. Fundat el
1922, forma part d’una organització mundial d’escriptors amb més de 150 centres
que treballa sobretot per la llibertat d’expressió i l’alliberament d’escriptors perseguits.
Les accions judicials anunciades són “una notícia molt trista per al PEN Català i per
als socis”, per Àngels Gregori, que hi afegeix: “És important remarcar que és un acte
d’absoluta transparència que surt de la mateixa entitat, en veure pràctiques amb
què no estem d’acord i que no continuarem.” La poeta explica que treballa amb
pressupostos públics des dels 18 anys i que mai s’havia trobat una situació així: “Hi
ha gent que pensa que els diners públics no són de ningú.”

https://cultura21.cat/noticies/el-pen-catala-detecta-irregularitats-en-letapa-decarme-arenas/
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El PEN Català detecta “irregularitats” en l’etapa de Carme Arenas
Redacció|22 maig 2019|Cultura21
La junta directiva del PEN Català ha detectat “irregularitats” en els comptes durant
l’etapa de Carme Arenas com a presidenta (2010-2018), però també com a secretària
general (2002-2010). El forat estimat és de 280.000 euros en els darrers deu anys,
segons informa el diari Ara.
El PEN Català ha convocat una assemblea general extraordinària l’11 de juny on se
sotmetrà a votació si es tira endavant una acció de responsabilitat contra Arenas per
reclamar el “rescabalament dels danys econòmics causats”.
El juny de 2018, Àngels Gregori va assumir la presidència del PEN Català amb un
equip format per sis dels vuit membres de l’anterior junta i els treballadors de
l’entitat, i les irregularitats es van començar a aflorar a la setmana.
Com que les explicacions d’Arenas no convencien, es va encarregar una auditoria
externa per avaluar la situació, i el resultat va sorprendre tothom. “Els membres de
les juntes no en sabien absolutament res”, assegura l’actual directora a l’Ara.
Els advocats del PEN Català explicaran l’auditoria als associats en l’assemblea.
Abans, però, poden consultar-la a la seu de l’Ateneu Barcelonès. “Nosaltres hem
trigat un any a digerir la dimensió de la tragèdia i creiem que és raonable que els
socis puguin assimilar amb temps el que es trobaran. Per poc no ens hi hauríem
posat”, assenyala Àngels Gregori.
Per la seva part, Carme Arenas nega les irregularitats i ho atribueix a diferents
“percepcions” dels números, diu a l’Ara. A més, espera poder donar la seva versió en
l’assemblea, on acudirà acompanyada del seu advocat.
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El PEN Català troba ‘fuites’ en l’etapa de Carme Arenas
La junta va reclamar-li en un principi 280.000 euros en 10 anys
4 min. BARCELONA 21/05/2019 23:13
La junta del PEN Català -entitat sense ànim de lucre que es dedica a la defensa de la
llibertat d’expressió i els drets lingüístics- ha detectat “irregularitats” en els
comptes de l’entitat i ha decidit emprendre accions legals. L’únic nom que
apareixeria com a persona demandada en l’acció de responsabilitat és el de Carme
Arenas, a qui se li demanaria “el rescabalament dels danys econòmics causats a
l’associació PEN Català”, no només en la seva etapa de presidenta (2010-2018), sinó
també quan exercia de secretària general (2002-2010) sota presidència de Dolors
Oller. Aquesta mesura és la que es plantejarà l’11 de juny en una assemblea
extraordinària als 500 socis de l’entitat perquè l’avalin, segons una carta penjada a
la seva web.
L’ARA ha tingut accés a l’auditoria que es presentarà als socis. Només en el període
2009-2017, la xifra que es considera extreta dels comptes sense justificació
ascendeix a 280.000 euros en un període de 10 anys, uns 28.000 euros per any. Però
les anomalies anirien més enllà i la xifra final pujaria molt més, perquè s’hauria
disposat de diners en contra del que diuen els estatuts (amb una sola firma d’Arenas
i no pas dues, com està fixat) i hi hauria quantitats pendents de declarar, entre altres
buits, segons l'estudi econòmic. Cal recordar que el càrrec de president del PEN és
honorífic, però es paguen viatges, despeses de representació i projectes concrets.
Algun curs les factures de la presidenta haurien pujat a 100.000 euros.
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En l’últim lustre, el pressupost de l’associació catalana ha sigut d’entre 200.000 i
250.000 euros. Els fons propis només són els 30.000 euros de les quotes dels socis (a
raó de 60 euros l’any) i la venda del fons propi d’art (3.000-4.000 euros). El 80% del
pressupost prové de subvencions públiques de les institucions catalanes (Presidència
de la Generalitat, Ajuntament de Barcelona, Diputació, Institució de les Lletres
Catalanes i convenis puntuals). També han rebut ajuts de la UE a través del programa
Engagenow!
Qüestió de “percepcions”
El relleu al capdavant del PEN es va produir el 14 de juny del 2018. La poeta Àngels
Gregori va assumir el càrrec a proposta de la presidenta sortint, Carme Arenas, i fent
equip amb sis dels vuit membres de l’anterior junta i els treballadors del PEN. Les
“pràctiques irregulars” es van començar a detectar només una setmana després de
l’entrada de la nova direcció. En un principi semblaven desajustos “mínims”, però
“les explicacions [d’Arenas] no van convèncer” els gestors de l’entitat. Per això es va
encarregar una auditoria externa per avaluar la situació. El resultat sembla que
hauria sorprès tothom: “Els membres de les juntes no en sabien absolutament res”,
assegura l’actual directora. Sense voler dir xifres ni entrar en detalls sobre la
mecànica de les fuites, parla amb expressions com “la dimensió de la tragèdia” i
“envergadura”. Els advocats del PEN Català explicaran als socis el resultat de
l’auditoria i Gregori presentarà la dimissió si es considera incorrecta la seva gestió.
“Els socis en són els màxims afectats”, afirma.
L’expresidenta Carme Arenas nega la major, i ho atribueix a diferents “percepcions”
dels números. També espera donar la seva versió en assemblea als socis, al costat del
seu advocat. “Aquí hi ha hagut una acusació i ja no hi ha lloc a dubte -lamenta-. A
l’assemblea s’aclarirà el que hi hagi i el que no hi hagi. Són els socis els sobirans per
decidir què s’ha de fer. No seria prudent començar a dir coses per cap banda;
prioritzar la premsa als socis sí que seria una irregularitat”, diu Arenas. “A qui
perjudica tot aquest rebombori és al PEN”, afegeix. En això coincideix amb Gregori:
“És una situació molt trista per als socis i per al món de la literatura”, diu, i afegeix:
“Durant un any hem intentat dialogar abans d’arribar a aquesta situació”. Després el
cas va quedar en mans dels advocats. “Per responsabilitat he hagut de prendre unes
mesures. La nostra manera d’entendre els diners públics no la compartim [amb
Arenas]. Si era una pràctica habitual, la qüestionem”, diu.
Perquè els socis puguin valorar les xifres de primera mà, l’auditoria s’ha posat a la
seva disposició a la seu de l’Ateneu Barcelonès. “Nosaltres hem trigat un any a
digerir la dimensió de la tragèdia i creiem que és raonable que els socis puguin
assimilar amb temps el que es trobaran. Per poc no ens hi hauríem posat”, adverteix
Gregori.
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El Pen Club a juicio
La poeta Àngels Gregori, nueva presidenta de la institución, acusa a su predecesora
de desfalcar cerca de un millón de euros
Ignacio Vidal-Folch

25.05.2019 23:46 h.
16 min
La nueva presidenta del PEN catalán, la poeta Àngels Gregori, respaldada por una
auditoría de vértigo, acusa a su predecesora en el cargo, Carme Arenas (que lo
ejerció durante ocho años y antes, durante otros ocho, fue secretaria de la
presidenta Dolors Oller), de una serie de faltas y delitos, entre los cuales la
volatilización de cerca de un millón de euros --no 300.000 como hasta ahora ha
publicado la prensa--. Es otro episodio típicamente pujolista en la tradición --no
específicamente catalana, sino mundial-- de envolverse en la bandera de un país
para, a la sombra de su flamear, saquearlo.
No son este supuesto desfalco, esos favores a sí misma y a los suyos de los que es
acusada la señora Arenas lo escandaloso, sino el previo desfalco al nombre, a la
tradición del PEN Club, cuya meritoria y abnegada actuación en el Este Europeo, en
defensa de los escritores perseguidos por los regímenes comunistas, tuve el privilegio
de observar de cerca in illo tempore. Ver, como hemos visto, que su sucursal catalana
era otro comedero nacionalista, otra herramienta para el chovinismo y la indigencia
intelectual características del nacionalismo me parece más lamentable que el hecho
de que la presidenta Arenas (supuestamente) vampirizase en beneficio propio unos
fondos que hubieran debido servir para ayudar a escritores y traductores en
problemas. Esto último puede haber dolido y sorprendido a la joven señora Gregori,
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porque antes de levantar las alfombras había tenido a aquella por una gestora
cultural modélica, admirable.
Fue precisamente Arenas la que la invitó a sustituirla, quizá suponiendo que su
juventud y la conciencia de “deberle” el cargo la convertirían en un títere
manejable. Pero en vez de cerrar los ojos a las irregularidades en las cuentas que
encontró ya en los primeros días --primero 40.000 euros, luego otros cuarenta mil,
luego...--, Gregori ha decidido tirar de la manta.
El Ateneo emana un tufillo tóxico. Yo lo frecuenté hace algunos años, integrado como
vocal en la junta de la ACEC (Asociación Colegial de Escritores de Cataluña),
ciertamente no por vocación de aburrirme en tareas burocráticas y de gestión sino
porque casi me obligó el entonces director, José Luis Giménez-Frontín; a veces
recuerdo su trabajo serio al frente de la institución, su recuperación de figuras
injustamente olvidadas o preteridas de nuestra reciente tradición, su celo en ayudar
a socios en precario.
Recuerdo su empeño en que la ACEC fuese exquisitamente bilingüe, apolítica y
profesional. Y en un plano más personal, nuestra común querencia --en su caso, muy
activa-- por la obra de Ángel Crespo, y algunas conversaciones, entre ellas la que
sostuvimos a propósito de uno de sus poemas donde detecté, para gran contento
suyo, la inspiración en una pregunta formulada por Brodsky en su libro de ensayos Del
dolor y la razón, o la visita a la exposición Cinco pintores de la modernidad
portuguesa en La Pedrera, donde él dirigía la fundación de la Caixa de Catalunya, de
donde guardo una foto en la que se nos ve ante el famoso retrato de Pessoa por
Almada. Recuerdo la lectura de sus versos y de sus memorias. Y en las memorias, ese
extraño momento en que él, siendo un niño, observa con magnífico estupor, desde el
balcón de la casa familiar en no recuerdo qué pueblo de piedra, el paso de una
procesión donde la bamboleante efigie de madera de la Virgen María va tocada por la
undosa y espléndida cabellera de su abuela --la abuela de José Luis, que movida por
la devoción se la había cortado y ofrendado--.
En la ACEC Giménez-Frontín a veces se mordía el labio para no decir nada si yo le
comparaba las finanzas y las ayudas públicas que recibía esta entidad, siempre
mirada con recelo por las instituciones regionales, con las que beneficiaban al PEN y
la monolingüe Asociació d’Escriptors en Llengua Catalana, AELC, que como la ACEC
tenían la sede en el quinto piso del Ateneo. Claro que éstas representaban solo a los
escritores en una lengua eternamente a punto de extinguirse y siempre necesitada y
merecedora de tutela gubernamental y discriminaciones positivas...
Del Ateneo fui socio algún tiempo, cuando lo dirigía Jordi Sarsanedas, poeta menor
pero digno, del que recuerdo estos versos: “Ni sé qui sóc. / Quan es fa fosc / passejo
sol / per la ciutat / Estic citat / amb qualsevol / amb no ningú / amb mi mateix /
arreu, arreu”. O sea: “No sé quién soy. Cuando anochece paseo solo por la ciudad.
Estoy citado con cualquiera, con nadie, conmigo mismo, por todas partes”. Está bien,
tiene misterio. Sarsanedas era sabio en cultura francesa. Era también catalanista,
pero yo no se lo tengo en cuenta ya que en mi juicio sobre los demás parto siempre
del principio de que nadie es perfecto. Bajo la gestión sarsánida la institución de la
calle Canuda --cuyas bazas fuertes son tres: el jardín, las remembranzas del ayer
glorioso, cuando Pla y Ors, y la biblioteca diseñada en parte por el gran Jujol, el
colaborador de Gaudí, mucho mejor arquitecto que él en mi opinión y no solo en la
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mía -- vivió en una suave decadencia, una aura mediocritas que tenía su encanto. Yo
frecuentaba la biblioteca y perdía el tiempo en la planta baja mirando las partidas
de ajedrez que disputaban unos personajes peculiares, maniáticos cada uno a su
manera; entre ellos destacaba a mis ojos el eminente doctor Deó, oculista ya entrado
en años que en su consulta del paseo de Gracia me inspeccionó el nervio óptico y me
prohibió terminantemente que fumase un solo cigarrillo más si no quería quedarme
ciego. Le obedecí; y al cabo de unos meses le reconocí con estupor en el hombrecillo
con cabeza de huevo y gafas, de baja estatura, que jugaba al ajedrez fumando como
un carretero, empalmando a lo largo de la tarde cigarrillo con cigarrillo --lo mantenía
colgado del labio, sin sacudir la ceniza sino esperando que la ley de la gravedad la
hiciese caer sobre la chaqueta--, mientras rumiaba las jugadas de ajedrez y marcaba
el ritmo de su música interior dando golpecitos en la mesa-tablero con su encendedor
Dupondt de oro. Tenía la mano pequeña, descarnada, con las venas azules
protuberantes, que me recordaban la mecánica de la vida. Solo se levantaba de la
mesa de ajedrez para presentar sus respetos a las señoras, ante las que se inclinaba
con una galantería llena de gracia. Jugaba contra otro señor también calvo, también
bastante mayor, muy silencioso, dignísimo, pero que tenía la debilidad de llevar
sobre los hombros un pullover de color azul cielo y de teñirse el bigote de negro
charol; aquella mancha negra y artificiosa en medio del rostro era conspicua. Entre
los ajedrecistas jóvenes recuerdo a un tal Álvaro, de buena familia, como suele
decirse, pelirrojo, elegante, con pelo y barba rojas y muy peinadas, que solía perder
contra un tal Manuel, adversario de aspecto tosco pero implacable (el típico
mezquino que te dice “pieza tocada, pieza jugada”), y entonces Álvaro le daba al
primero que pillase, y al segundo, y al tercero, minuciosas explicaciones, que nadie
le pedía ni a nadie interesaban, sobre la pequeñez del error que había cometido, y
qué variante le hubiera hecho ganar, sin ninguna duda, a Manuel. “Si no fos perquè…”
En esos “si no fos perquè…” (“Si no fuera porque…) se puede ir tranquilamente la
vida. También había un sirio bajito y fibroso que celebraba sus frecuentes victorias
con alharacas y zapatetas y carcajadas mefistofélicas, que a algún adversario con
mal perder le sentaban fatal, hasta el extremo de reprocharle su origen y
recomendarle que se volviera a su tierra. Por fin el sirio se enfadó, pegó cuatro gritos
muy bien fundados y se fue, no sé si habrá vuelto, el ajedrez tira mucho. Había
también una mujer amable, civilizada, pero que se empeñaba en hablar conmigo de
política, cosa a la que yo no estaba dispuesto, pues no creo que mi opinión solo valga
lo que vale la de cualquier otro. Había otro jugador de cuyo rostro no logro
acordarme, solo recuerdo su latiguillo, que emitía cuando el adversario movía una
pieza peligrosamente para hacer una incursión dañina entre sus filas. Entonces él
musitaba: “Todito te lo consiento… todito… todito te lo consiento… menos esto”, y a
renglón seguido organizaba la defensa y disponía el contraataque. No faltaba quienes
repitiesen, cada día, mientras miraban pensativamente las piezas: “Si no fuera por
estos ratos...” En toda comunidad de varones hay esa tendencia a los latiguillos
recurrentes que se convierten en autorreferenciales, que a sus miembros les parecen
graciosos, con los que reafirman la unidad del grupo, y que a un observador externo
suelen no hacerle gracia.
Todos estos estupendos ateneístas jugaban más o menos al mismo nivel, y los épicos
combates de cada tarde estuvieron bastante equilibrados hasta que por allí apareció
un endemoniado burgalés de aspecto pánfilo y fondón, que se los merendaba de dos
en dos y sin despeinarse. En torno a él, el círculo de los mirones se hacía más y más
grande. En fin, un tran-tran vespertino para desocupados, tentador y agradable para
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descansar del trabajo en la biblioteca, frecuentada ésta por estudiantes de las
universidades a distancia y por eternos opositores.
Las bibliotecarias eran agradables. En cuanto a los usuarios, lo primero que hacían
las chicas al instalarse con sus apuntes a pasar la tarde estudiosa en el delicioso
espacio creado por el buen Jujol era sacar del plumier una docena de rotuladores de
colores con los que subrayaban prácticamente todas las líneas de sus manuales y de
sus apuntes. También era digna de verse la instalación de algún maniaco, con
papeles, cuadernos, clips, tijeras, rotuladores, cinta adhesiva, sacapuntas, gomas,
lápices, etcétera, todo dispuesto como una barricada contra el suspenso. Año tras
año vi allí también a un señor con una neurosis particular. Junto al cuaderno donde
tomaba notas de los libros que leía, tenía un bolígrafo bic, con cuya punta iba
asestando golpecitos a un folio en blanco, como una gallina que en el patio picotea
granos, hasta que por la noche el folio blanco estaba cubierto de puntos azules en
apretada trama. Y así cada día…
En el cuarto piso del Ateneo hay algunas aulas con pupitres donde se dan clases de la
escuela de escritura creativa, donde yo estuve de profesor un par de temporadas. Y
en el quinto estaban las sedes de la ACEC, de la AELC y del PEN, no sé si también de
otras entidades. Ojalá bajo la batuta de la joven señora Gregori y con las
revelaciones de la auditoría el PEN depure responsabilidades, que quien haya
malversado dinero lo devuelva, que se encuentren los fondos desaparecidos de
Tàpies, Ràfols, etc… Pero para mí el aura del PEN catalán está desde hace mucho
tiempo manchada y dañada. Su directiva fue siempre una caterva de nacionalistas
bien alimentados y con poco talento, en mi modesta opinión. Y las únicas novedades
en los últimos tiempos han sido éstas: una, el comunicado en defensa de nuestros
golpistas que Carme Arenas y Carles Torner, secretario ejecutivo del PEN
Internacional, consiguieron colar a esta institución, hazaña que movió a Vargas Llosa,
que presidió el PEN, se diese de baja como socio, y de la que Arenas puede ufanarse
como coronación de su tarea de dieciséis años en la pomada; y dos, la auditoría
reveladora y la denuncia ante la justicia que el día 11 de junio la asamblea de los
socios ha de aprobar o rechazar. Son dos novedades coherentes entre sí, como son
coherentes el saqueo de las arcas públicas y la inflamación patriótica con gran
revuelo de heroicas banderas. Tan coherentes que uno se siente tentado a pensar que
son la misma cosa.
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El PEN, dividit arran de l’acusació d’irregularitats econòmiques contra la presidència
de Carme Arenas
La junta vol posar una demanda civil contra l’anterior presidenta i els socis l'hauran
de votar l'11 de juny
Per: Montserrat Serra
Per als socis del PEN català aquests són uns dies difícils, incrèduls, trasbalsats, trists.
Aquesta setmana s’ha sabut que la junta actual, presidida per la poeta Àngels
Gregori, vol posar una demanda civil contra Carme Arenas, la presidenta anterior, per
irregularitats econòmiques que segons la junta han perjudicat l’entitat. Carme
Arenas, catedràtica de literatura i traductora, va presidir el PEN català del 2010 al
2018 i en va ser la secretària general del 2001 al 2010, sota la presidència de Dolors
Oller. La junta actual ha convocat una assemblea extraordinària l’11 de juny per
votar si s’ha de tirar endavant la demanda o no.
La junta li reclama la quantitat de 280.000 euros, xifra que sorgeix de comptes sense
justificar d’aquests últims deu anys. És el període de presidenta i l’últim any de
secretària general, segons que es desprèn de l’auditoria encarregada per la junta a
una empresa externa. El nucli del conflicte prové del fet que Arenas va retirar
petites quantitats de diners de manera continuada d’un compte fent servir només la
seva signatura, tot i que és fixat que n’havien de fer servir dues. I són despeses que
Arenas no ha pogut justificar.
S’escau que va ser ella qui va impulsar la junta actual, elegida el juny de l’any
passat. Presidida per Àngels Gregori, Jaume Subirana n’és el vice-president, la
secretària general és Gemma Rodríguez; el vice-president al País Valencià és Manolo
Gil; el vice-president a les Illes Balears, Miquel Àngel Llauger; i els vocals són Cinta
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Arasa, Sebastià Bennasar, Joan Borja i Ricard Ripoll. Els membres de la junta
coneixen Carme Arenas, hi han treballat i a alguns els lligava una llarga amistat. Per
això la demanda no neix d’enfrontaments personals ni desavinences enquistades i els
membres de la junta s’afanyen a dir que el reconeixement de la feina que ha fet
durant tants anys no es posa en qüestió ni es discuteix, però que pel bé de l’entitat,
cal retornar els diners cobrats d’una forma irregular.
En vista d’això, Carme Arenas afirma que va deixar els comptes en positiu i sense
deure res. Assegura que entén que amb tants anys de gestió acumulats a l’esquena hi
hagi encerts i desencerts, però pensar que els desencerts s’han fet de mala gaita no
ho pot tolerar, perquè taquen la seva honorabilitat. Diu que les coses es poden fer de
moltes maneres i que han triat la pitjor, i que l’ha ferit el tracte i el menyspreu
rebut. A més, considera que les coses no es fan així tampoc, perquè l’entitat va
davant de tot.
Tant la junta com Carme Arenas posen el PEN per davant de tot. La junta defensa la
transparència del procés; Carme Arenas reclama que l’entitat no es posi a tir dels qui
li volen fer la pell. Però el fet és que al llarg d’un any ni Carme Arenas ni la junta
han estat capaços de trobar una solució discreta i ha estat un torcebraç que ha
esclatat amb la convocatòria de l’assemblea extraordinària de l’11 de juny, que en el
redactat fa explícit el conflicte i insta els socis del PEN a posar una demanada civil
contra Carme Arenas.
El transcurs dels fets
Poques setmanes després d’haver estat elegida la junta actual i d’haver començat a
funcionar, els nous comptables del PEN van advertir d’unes primeres irregularitats
que van portar a encarregar una auditoria. L’auditoria es va elaborar a la tardor i es
va enllestir el mes de gener d’enguany. Va ser llavors que la junta es va reunir amb
Carme Arenas per demanar-li que s’expliqués. Segons fonts de la junta, ella va
argumentar que el seu havia estat un mandat ple de dedicació i de treball, però no
va explicar les irregularitats ni va poder justificar-les. Tampoc no va voler demanar
unes disculpes públiques que li van demanar. En canvi, segons Arenas, en aquella
reunió només van parlar els membres de la junta i no la van voler escoltar ni va
poder explicar-se.
Després d’aquesta reunió, el conflicte va acabar a les mans dels advocats, però
sembla que els lletrats van agreujar-lo més que no estovar-lo. Del mes de març ençà
que la qüestió és travada i que les parts no s’han parlat. En aquest escenari, la junta
va decidir de convocar una assemblea extraordinària per tirar endavant la demanada
abans de la convocatòria de la junta ordinària.
Divisió interna, atac extern
Després d’haver-se fet públic a la premsa aquesta setmana, ambdues parts s’insten a
retre comptes als socis en l’assemblea de l’11 de juny. Seran els socis qui decidiran si
per majoria donen suport a la junta i tiren endavant la demanada civil contra Carme
Arenas o si la majoria de socis es decanta per Arenas i es desestima la demanada.
Aquesta situació ha dividit els socis del PEN. La feina de tants anys de Carme Arenas i
el seu prestigi fa que membres destacats li donin suport. I també hi ha socis que no
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estan d’acord en la manera com la junta ha gestionat aquest conflicte. Què faran si
s’aprova de posar la demanada? Se n’aniran del PEN?
I si la junta no té un suport majoritari dels socis i la demanada no prospera? La
presidenta Àngels Gregori ja ha apuntat que seria motiu perquè la junta dimitís en
bloc. Però en una situació tan crispada com l’actual serà factible de crear-ne una de
nova?
D’una altra banda, els mitjans unionistes, aprofitant la feblesa que genera aquesta
situació, ja han començat a mirar de desprestigiar el PEN, una entitat a punt de ser
centenària, amb una llarga i prestigiosa trajectòria de defensa d’escriptors i
periodistes de tot el món perseguits i silenciats. Una entitat amb una història
europea al darrere i una història mundial al costat. Les irregularitats econòmiques no
tenen res a veure amb el compromís del PEN català i internacional amb els dirigents
socials empresonats, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, ni amb exiliats com el músic
Valtònyc. Però algunes informacions ho mencionen i ho barregen.
Ara caldrà esperar l’11 de juny per saber què decidiran els socis del PEN català, si no
és que durant aquestes tres setmanes els advocats d’una banda i de l’altra mouen
fitxa o s’esdevé alguna altra novetat.
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On són els diners del PEN català?
La junta de l’associació d’escriptors reclama a l’anterior presidenta, Carme Arenas,
que justifiqui on han anat a parar 280.000 euros que no apareixen en els comptes de
l’entitat i obre una greu crisi de confiança
EL TRIANGLE SETMANAL 09/06/2019 21:42
Rosa Molins
Àngels Gregori va assumir la presidència del PEN català en una junta de l’entitat
celebrada el 14 de juny de l’any passat. Va substituir Carme Arenas, que havia
presidit l’associació els vuit anys anteriors. Va obrir els calaixos i una setmana
després ja era conscient que els comptes no quadraven. Va demanar explicacions a la
seva antecessora i aquesta li va dir que es tractava de “desajustos mínims”. Una
auditoria ha calculat que aquests desajustos són, com a mínim, de 280.000 euros
entre els anys 2009 i 2017.
Gregori va tornar a demanar explicacions a Arenas, que, a més de presidir el PEN
entre els anys 2010 i 2018, n’havia estat secretària general, entre els anys 2002 i
2010, sota la presidència de Dolors Oller. Com que les seves explicacions no la van
convèncer, la junta del PEN ha decidit emprendre accions legals contra ella. Per
confirmar-ho s’ha convocat una assemblea general dels socis de l’entitat pel proper
dia 11. La junta proposarà que es reclami a Carme Arenas el “rescabalament dels
danys econòmics causats a l’associació”, tant en la seva etapa de secretària general
com en la de presidenta. Fonts consultades per El Triangle calculen que aquests
danys estan més a prop del milió d’euros que dels 280.000 detectats per l’auditoria.
Tot i que Gregori presideix una junta en què sis dels vuit membres ja eren a l’equip
que dirigia Arenas i que manté els treballadors d’aquella etapa, assegura que cap
d’ells sabia “absolutament res” dels diners que han desaparegut del PEN.
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L’assemblea del proper dia 11 es preveu, lògicament, molt tensa. Carme Arenas, que
s’hi presentarà acompanyada d’un advocat, s’ha defensat dient que “aquí hi ha
hagut una acusació i ja no hi ha lloc a dubte. A l’assemblea s’aclarirà el que hi hagi i
el que no hi hagi. Són els socis els sobirans per decidir què s’ha de fer. No seria
prudent començar a dir coses per cap banda; prioritzar la premsa als socis sí que
seria una irregularitat”. Àngels Gregori replica dient que ha estat intentant trobar
una sortida durant un any però que les explicacions de la seva predecessora no l’han
convençut: “La manera d’entendre els diners públics no la compartim. Si era una
pràctica habitual, la qüestionem”, ha afirmat, i ha anunciat que dimitirà si els socis
no avalen la seva denúncia.
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NSTITUCIONS CULTURALS
El PEN ja té llum verda dels socis per denunciar Carme Arenas
Reclamen més de 600.000 euros a l’expresidenta de l’entitat cultural
3 min. BARCELONA 11/06/2019 23:44
VALÈRIA GAILLARD
Els cinc-cents socis del PEN Català estaven convocats ahir per celebrar una
assemblea general extraordinària amb un únic punt en l’ordre del dia: la proposta i
aprovació de l’exercici, en nom de l’associació, de l’acció de responsabilitat prevista
en l’article 322-17 del Codi Civil de Catalunya contra Carme Arenas Noguera pel
rescabalament dels danys econòmics causats a l’associació PEN Català, durant el
temps que va ser presidenta i secretària general de la junta directiva: en total 16
anys.
Van assistir a l’assemblea, celebrada al Col·legi de Periodistes, un centenar i escaig
de socis, i gairebé un altre centenar van votar per delegació. Dels 198 vots emesos,
169 van sortir a favor de l’acció de responsabilitat, 24 en contra i cinc en blanc. La
junta, doncs, té llum verda per estudiar i decidir si emprèn la via judicial contra
Arenas. “Em prenc aquest resultat amb molta tranquil·litat -va declarar l’escriptora i
traductora al sortir de l’assemblea-. Em sento en una situació d’indefensió total i no
s’ha volgut mediar en cap moment”, va afegir. “Sempre hi ha hagut moltes
irregularitats al PEN Català”, va reblar. D’altra banda, l’actual presidenta de
l’entitat, Àngels Gregori, va destacar que havia sigut una assemblea “difícil i tensa”,
però es mostrava satisfeta perquè l’actual junta ha rebut el suport massiu dels socis i
en surt reforçada.
En total, la xifra que es reclama a Arenas supera els 600.000 euros, però si se li
reconeixen sis anys de comissió de serveis a raó de 3.000 euros al mes, aleshores la
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xifra sense justificar baixaria fins a 370.000 euros. “Els números parlen”, comentava
el professor Francesco Ardolino, membre del PEN Català. “En la reunió no he sentit
cap justificació per part de l’antiga presidenta i no sabem exactament on han anat a
parar aquests diners: si hi ha hagut malversació, l’acció més sana és que l’entitat
mateixa hi posi remei, això no és un cas Palau”.
L’honorabilitat de la institució
El que alguns van considerar un exercici de màxima transparència, però, per a
d’altres va ser un vot convocat a correcuita i sense la informació necessària per
poder decidir. Es van poder sentir diverses veus que van sortir en defensa d’Arenas,
com les de Narcís Comadira i Toni Sala, que van recordar que havia dut l’entitat a
altes cotes de visibilitat i activitat fins aleshores mai vistes. D’altres van plantejar la
precarietat amb què treballen moltes institucions culturals que han de fer mans i
mànigues perquè surtin els números. Bel Olid, presidenta de l’AELC, va recordar que
és important preservar l’honorabilitat de la institució. “És perillós judicialitzar el
problema, però silenciar-lo encara ho és més”.
Al maig van transcendir unes suposades irregularitats en els comptes de l’entitat que
ja es coneixien des de fa gairebé un any i es va decidir demandar en l’acció de
responsabilitat Carme Arenas, a qui es demanaria “el rescabalament dels danys
econòmics causats a l’associació PEN Català”, quan va ser presidenta (2010-2018) i
quan exercia de secretària general (2002-2010) sota presidència de Dolors Oller. Cal
recordar que el càrrec de president del PEN és honorífic, però es paguen viatges,
despeses de representació i projectes concrets. Algunes de les factures de la
presidenta haurien pujat a 100.000 euros.
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El PEN Català demana a Carme Arenas 373.000 euros per suposades irregularitats
L'assemblea autoritza la Junta demandar l'expresidenta de l'entitat per temes
econòmics
Acn | Barcelona 12.06.2019 | 17:39
El PEN Català demana a l'expresidenta de l'entitat, Carme Arenas, 373.000 euros per
suposades irregularitat econòmiques. Ho ha anunciat la presidenta actual, Àngels
Gregori, després que l'assemblea extraordinària del PEN Català aprovés autoritzar la
Junta a demandar l'expresidenta, tot i que apel·la a trobar una solució pactada.
El vicepresident del PEN Català, Jaume Subirana, ha dit que Arenas considera que "ha
tingut una retribució justa" i ells consideren que "aquesta retribució no estava
aprovada per la junta i no estava consignada als llibres. I això ens sembla irregular",
ha afirmat.
En aquest context, la presidenta del PEN Català, Àngels Gregori, ha indicat que
Arenas ha de reemborsar al PEN totes "les quantitats percebudes que no estiguin
emparades per acords de junta directiva".
L'acord de l'assemblea es va aprovar amb 169 vots a favor, 24 en contra i 5 en blanc
autoritzar la Junta per a "l'exercici, en nom de l'Associació, de l'acció de
responsabilitat prevista en l'article 322-17 del Codi Civil de Catalunya contra Carme
Arenas Noguera pel rescabalament dels danys econòmics causats a l'associació del
PEN Català, durant l'exercici per part seva dels càrrecs de presidenta i secretària
general de la Junta Directiva de l'entitat". Així mateix, l'autorització faculta la Junta
a trobar una solució pactada entre les parts.
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El vicepresident de l'entitat, Jaume Subirana, ha indicat que busquen "un
rescabalament del perjudici. Fa set mesos que estem intentant arribar a un acord i
des del nostre punt de vista no hi ha hagut forma d'aconseguir-lo". En aquest context,
la vicepresidenta ha indicat que tenen una eina "fonamental" i és que l'assemblea els
ha donat l'autorització per presentar aquesta demanda i que aquesta no era, ha
explicat, la seva intenció des del començament, però és "una eina important".
Esperen, ha apuntat, que ara sigui possible arribar a un acord. "Hi ha una persona
que ha cobrat una quantitat autoatribuida i ella decidia quina era la quantitat sense
contrastar-ho amb la junta", ha destacat Subirana.
Va ser la nova direcció la que va detectar els moviments econòmics suposadament
irregulars i les explicacions de Carmen Arenas no van convèncer, un fet que ha
destacat en roda de premsa l'actual presidenta Àngels Gregori. Al setembre es va
decidir iniciar una auditoria interna. Arenas va ser presidenta de 2010 al 2018 i del
2002 fins al 2010 va ser secretària de l'entitat.
De fet, quan feia una setmana que formava part de la nova Junta, a la qual va entrar
el juny del 2018, es va detectar "un error comptable" que va portar a refer tots els
balanços i es va descobrir una quantitat de 40.000 euros que no tenia la seva
"justificació" i a l'octubre es va encarregar un informa jurídic i econòmic i es van
centrar del 2015 al 2018 perquè "són els exercicis fiscalment no prescrits".
Arran de les comprovacions que es van realitzar, es van detectar diversos pagaments
efectuats a l'anterior presidenta: el 2015, 45.300 euros; el 2016, 48.700 euros; el
2017, 41.300 euros i el 2018, 4.500 euros. Aquests pagaments, com ha relatat
Gregori, figuraven als estats de comptes del PEN però se'n van adonar que "no es
justificaven en factures per prestacions de serveis, sinó amb rebuts que girava per
direcció i coordinació del PEN amb xecs al portador signats i cobrats per Arenas i
sempre en quantitats inferiors a 1.000 euros. Eren retribucions no aprovades per la
Junta", ha afegit. A partir d'aquí, es va acordar la contractació d'un despatx
d'advocats per fer una valoració de la situació.
En aquest context, es van demanar explicacions a Arenas i es van començar a
efectuar de forma conjunta comprovacions sobre si la percepció de les quantitats
percebudes s'havien produït en altres exercicis. Segons les anotacions, es constaten
els estats de comptes del PEN entre el 2005 a 2015, en el qual Arenas va percebre
diverses quantitats: el 2007, una quantitat total de 75.000 euros; el 2008, 70.000
euros; 2009, 118.000 euros; 2010, 73.500 euros; 2011, 69.000 euros; 2012, 46.400
euros; 2013, 37.800 euros; 2014, 34.000 euros; 2015, 41.400 euros.
Gregori ha apuntat que de les comprovacions efectuades entre 2001 i 2015, Arenas
"va percebre les quantitats del PEN a través de retirades en efectiu, efectuades amb
una periodicitat mensual, cobrats des del 2010 mitjançant xecs al portador que ella
signava i cobrava". Arenas, ha afegit, signava rebuts mensuals figurant en la gran
majoria el concepte de direcció i coordinació del PEN club. Sobre aquestes quantitats
no es practicaven "les retencions fiscals".
L'altra font eren factures per prestació de serveis efectuades per ella en favor del
PEN i que es pagaven per transferència bancària i en les quals es practicaven la
corresponent retenció fiscal. Gregori ha indicat que sobre les retribucions d'Arenas
només consta un acord de la Junta del 15 de desembre del 2001 perquè Arena cobrés
600 euros al mes per tasques de secretaria.
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657.374 euros
En conclusió, Gregori ha indicat que s'han de reemborsar al PEN totes "els quantitats
percebudes que no estiguin emparades per acords de junta directiva". En aquest
sentit, ha dit que la xifra total que surt en comptabilitat cobrada per Arenas és de
657.374 euros.
D'aquesta quantitat, ha afegit, se li hauria de restar allò que "està correctament
cobrat i és el que li va reconèixer la junta i, des d'un posicionament benèvol, el que
hauria d'haver cobrat durant la comissió de serveis, una quantitat que puja a 247.200
euros". Gregori ha dit que la diferència entre les dues quantitats "és la reclamació
màxima que demanem a dia d'avui" i són 373.000 euros.
Comissió de serveis a Ensenyament
L'actual presidenta ha indicat que dels arxius del PEN Català consta que per acord del
Departament d'Ensenyament es va destinar a Arenas, funcionària de la conselleria, en
comissió de serveis al PEN i la pròpia entitat n'assumia la remuneració. "Aquesta
comissió es va prolongar entre el setembre del 2006 a setembre del 2012, quan
Arenas reingressa al Departament d'Ensenyament".
Gregori ha dit que de tot això "no n'hi ha cap constància documental que s'aprovés o
en tingués constància els membres de la junta", mentre que Subirana ha dit que el
volum global està "per damunt d'un sou cultural" i hi ha una part que no era sotmesa
a cap impost.
La justificació d'Arenas, ha explicat el vicepresident del PEN Català, Jaume Subirana,
és que feia una feina i per aquesta havia de tenir una retribució similar a la que
tingués si treballava al Departament. "Això no ho podia tenir en un contracte i es feia
en base a una sèrie de factures i amb xecs al portador retirats mensualment".
Subirana ha afirmat que "hi ha irregularitats fiscals i que el conjunt del volum de les
quantitats mensuals i anuals és superior al que seria normal i és això que intentem
discutir des de fa mesos amb Arenas i els seus representants".
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PEN Català reclama a su anterior presidenta, Carme Arenas, 373.000 euros
REDACCIÓN
17/06/2019 09:02
Barcelona, 12 jun (EFE).- El PEN Català reclama a su anterior presidenta, Carme
Arenas, que reembolse a la entidad 373.000 euros al considerar que es una cantidad
que percibió de forma "irregular" entre 2010 y 2018, cuando ejerció el cargo, y
también durante los nueve años anteriores, cuando fue secretaria general.
En una tormentosa asamblea extraordinaria celebrada anoche, a la que asistieron un
centenar de socios y otros 101 delegaron su voto, se acordó por 169 votos a favor, 24
en contra y 5 votos en blanco, autorizar a la Junta actual, presidida por la poeta
Àngels Gregori, a iniciar las "acciones necesarias" contra Arenas.
El único punto del orden del día fue autorizar a la junta para "el ejercicio, en nombre
de la Asociación, de la acción de responsabilidad prevista en el artículo 322-17 del
Código Civil de Cataluña contra la señora Carme Arenas Noguera por el resarcimiento
de los daños económicos causados a la asociación PEN Català durante el ejercicio por
su parte de los cargos de presidenta y secretaria general de la junta directiva de la
entidad".
Sin embargo, también se acordó que esta autorización "faculta a la junta a encontrar
una solución pactada entre las partes en cualquier momento".
Àngels Gregori, acompañada por el vicepresidente del PEN Català, Jaume Subirana, y
por la secretaria general, Gemma Rodríguez, ha explicado este miércoles en rueda
de prensa que los hechos ahora denunciados se empezaron a conocer en junio de
2018, cuando accedieron al cargo y detectaron "retribuciones no aprobadas por parte
de la junta" a Arenas.
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En principio, detectaron que en el año 2015 fueron unos 45.300 euros; en 2016,
48.700; en 2017 fueron 41.300, y en 2018, otros 4.500.
Estos pagos, según Gregori, "figuraban contabilizados en los estados de cuentas del
PEN, pero no se justificaban en facturas por prestaciones de servicios, sino por
recibos que giraba por concepto de dirección y gestión del PEN, con cheques al
portador, siempre en cantidades inferiores a los mil euros".
Ante ello, la nueva junta decide contratar a un despacho de abogados para que
valore la situación e inicie una investigación, de la que se deduce que por estas
cantidades percibidas no se practicaban tampoco "las correspondientes retenciones
fiscales".
Además, se descubre que no existe ningún acuerdo de juntas anteriores para que la
presidenta cobre estas cantidades, solicitándole a Arenas explicaciones, aunque no
ha aportado "justificaciones documentales que argumenten el cobro de estas
cantidades".
En este indagar en los libros de cuentas de la entidad, los abogados contratados
constataron también otros pagos a Arenas en el año 2007 de unos 75.000 euros; en
2008, 70.000; en 2009, 118.000; en 2010, 73.500; en 2011, 69.000; en 2012, 46.400;
en 2013, 37.800; y en 2014, 34.000.
Además, entre 2005 y 2015, el PEN le reembolsaba gastos asociados por el ejercicio
de su cargo, desde viajes a restauración o teléfonos.
Por otra parte, de la lectura de todas las actas de la entidad se observa que lo único
que consta como acuerdo de junta respecto a los cobros de Arenas es uno del 15 de
diciembre de 2001 en el que se le aprueba una retribución de 100.000 pesetas
mensuales (unos 600 euros) en concepto de tareas de secretaría.
Otro hecho que también llama la atención de este caso es que gracias a estas
investigaciones, se ha constatado que existe un acuerdo del departamento de
Enseñanza, del que Arenas era funcionaria, para que vaya en comisión de servicios al
PEN, "aceptando el PEN y asumiendo la entidad la remuneración de esta persona".
La comisión de servicios se prolongó entre septiembre de 2006 y septiembre de 2012,
cuando "parece que la señora Arenas reingresó en el departamento de Enseñanza", en
palabras de Gregori.
Por todo ello, fuera del acuerdo de la junta directiva, "la cifra total que aparece
cobrada por Carme Arenas" es unos 660.000 euros, ha señalado Gregori.
Sin embargo, ha añadido que, "desde un posicionamiento benévolo, si entendemos
que lo cobrado por comisión de servicios asciende a 247.200 euros, y damos por
buena esta comisión de servicios a cargo del PEN, la reclamación máxima que
pedimos es de 373.000 euros", descontando también gastos de representación que sí
debían ser abonados.
Jaume Subirana ha subrayado que Arenas, por las conversaciones mantenidas con
ella, cree que "ha tenido una retribución justa por un trabajo hecho durante dieciséis
años, aunque lo que sabemos, vistos los libros contables, es que esta retribución no
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estaba aprobada por la junta y no está consignada en los libros, lo que nos parece
irregular".
El PEN Català, que fue fundado en el año 1922 para proyectar a los escritores en
lengua catalana al mundo, cuenta con un presupuesto anual de unos 280.000 euros,
de los que entre 200.000 y 250.000 son subvenciones públicas. EFE
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Els socis del PEN faculten la junta perquè prengui mesures contra Carme Arenas
Donen suport a la junta per una majoria àmplia
Per: Montserrat Serra
Ahir a la tarda es va fer al Col·legi de Periodistes de Catalunya una assemblea
extraordinària del PEN Català. Els socis havien de debatre i decidir sobre un únic
punt de l’ordre del dia: ‘Proposta i aprovació, si escau, de l’exercici, en nom de
l’Associació, de l’acció de responsabilitat prevista a l’article 322-17 del codi civil de
Catalunya contra la Sra. Carme Arenas Noguera pel rescabalament dels danys
econòmics causats a l’associació PEN Català durant l’exercici per part seva dels
càrrecs de presidenta i secretària general de la Junta Directiva de l’entitat.’ La junta
li reclama 373.000 euros, una quantitat que sorgeix de comptes sense justificar
d’aquests últims deu anys, després d’haver fet una auditoria externa. El nucli del
conflicte prové del fet que Arenas va retirar petites quantitats de diners, de manera
continuada, d’un compte fent servir només la seva signatura, tot i que és establert
que les associacions en necessiten dues.
A l’assemblea, hi van assistir cent socis i hi havia cent un vots delegats. Es van
comptabilitzar 198 vots: 169 vots a favor de la junta, 24 en contra i 5 en blanc. De
manera que, per una majoria àmplia, es va facultar la junta per a prendre mesures
contra Carme Arenas, per les irregularitats econòmiques que no pot justificar.
Es preveia que l’assemblea seria llarga i ho va ser: més de tres hores. L’oratge,
plujós i encapotat, anava en sintonia amb la situació. Tensió i nerviosisme. Segons
que han explicat a VilaWeb diversos socis assistents a l’assemblea, a les sis de la
tarda la sala era gairebé buida, una trentena de socis a tot estirar. Després, es va
anar animant fins a arribar al centenar.
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La taula que presidia la sala era formada d’esquerra a dreta pel vice-president de les
Illes Balears, Miquel Àngel Llauger; el vice-president Jaume Subirana; la secretària,
Gemma Rodríguez; la presidenta, Àngels Gregori; i els dos advocats de la junta.
Primer va intervenir Àngels Gregori explicant tots els esdeveniments succeïts d’ençà
que ella havia assumit la presidència de l’entitat, el juny de l’any passat, fins ara.
Després van parlar els dos advocats, que oferiren una visió pràctica dels fets –no
jurídica–, sense entrar en detalls de factures concretes. Van centrar-se en el fet
irregular que Carme Arenas tenia una sola signatura per a treure diners d’un compte
del banc. Legalment, això no és permès a les associacions, a les quals, per una
qüestió de seguretat, sempre requereixen dues signatures.
Després va intervenir Carme Arenas, que va apel·lar a la tasca que havia fet durant
tants anys al PEN, als projectes realitzats i a les fites aconseguides, i va dir sentir-se
atacada i desprotegida. Però no va entrar a justificar les irregularitats econòmiques
de les quals és acusada. Tot seguit, va intervenir el seu advocat. El seu principal
argument fou que no havia pogut veure en cap moment l’auditoria ni cap paper, fet
que els membres de la junta han negat. La presidenta, Àngels Gregori, no va entrar a
discutir amb l’advocat d’Arenas, només va assegurar que totes les reunions fetes amb
Carme Arenas, el seu advocat i més socis s’havien enregistrat i que, per tant, hi
havia una prova oral que refutava l’acusació de l’advocat d’Arenas.
En el torn de paraules dels socis, van intervenir socis a favor de Carme Arenas i en
contra. L’ex-presidenta va rebre el suport apassionat i la defensa de Dolors Ollé, que
havia estat presidenta del PEN quan ella n’era secretària. També l’escriptora Maria
Barbal s’hi va manifestar a favor i va llegir un escrit de Josep-Maria Terricabras, que
era a Brussel·les, també favorable a Arenas. I encara va parlar el poeta Narcís
Comadira, defensant-la.
Però Dolors Ollé va tenir la mala fortuna de dir que el PEN que ella havia heretat
quan va assumir la presidència era inodor, insípid, incolor i invisible. I això va irritar
alguns dels socis que formaven part de la junta del PEN anterior a la seva
presidència, presents a l’assemblea, que li ho van recriminar: Mercè Ibarz, Vinyet
Panyella, Àlex Broch…
Ara, més enllà dels enfrontaments i el nerviosisme, va ressonar per sobre de totes les
intervencions la de l’ex-editor i escriptor Carles Jordi Guardiola, que va demanar una
mediació per arribar a un acord, abans d’arribar als tribunals. També l’escriptora Bel
Olid, donant suport a les accions de la junta, es va manifestar a favor d’arribar a un
acord.
Una part dels socis que han donat el sí a la junta creuen, amb tot, que és un afer
complex, que s’ha traslladat als socis d’una manera precipitada i que haver de
decidir en aquestes circumstàncies no és adequat. La mediació hauria de resoldre,
per una banda, els deutes fiscals que es deriven d’aquestes irregularitats. I també
uns altres punts tèrbols, com el fet de si Carme Arenas tenia una comissió de servei o
d’excedència quan presidia el PEN, situació laboral sobre la qual no hi ha cap
document que hi posi llum. Hi ha moltes coses enlaire.
Aquest matí la junta del PEN ha convocat una conferència de premsa per valorar
l’assemblea i explicar els passos a seguir d’ara endavant.
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La història del PEN Català que mai no hauria volgut escriure
Joan Safont
Barcelona. Dimecres, 12 de juny de 2019
4 minuts
Feia molt de temps que no es reunia a Barcelona un estol tan important d'escriptors,
poetes, narradors, dramaturgs, periodistes... L'auditori del Col·legi de Periodistes va
quedar petit amb una reunió que incloïa Premis d'Honor de les Lletres Catalanes a
guanyadors del Premi Llibreter, de guardonats amb el Josep Pla o el Sant Jordi als
darrers directors de la Institució de les Lletres Catalanes. La flor i la nata de
literatura catalana reunida per un motiu extraliterari esdevingut a una de les entitats
literàries amb més història, tradició i projecció internacional, el PEN Català. El motiu
de l'assemblea extraordinària 'Proposta i aprovació, si escau, de l’exercici, en nom de
l’Associació, de l’acció de responsabilitat prevista a l’article 322-17 del codi civil de
Catalunya contra la Sra. Carme Arenas Noguera pel rescabalament dels danys
econòmics causats a l’associació PEN Català durant l’exercici per part seva dels
càrrecs de presidenta i secretària general de la Junta Directiva de l’entitat'.
Un mirall del país
Fundat el 1922 per grans noms de les lletres catalanes com a Centre Català del PEN
Club -nascut un any abans a Londres-, la història d'aquesta entitat està estretament
vinculada a la història del país: la Mancomunitat, la dictadura de Primo de Rivera, la
República, la Guerra Civil, el franquisme, l'arribada de la democràcia i l'autonomia,
etc.., es poden resseguir si algú segueix els 97 anys de vida del PEN. Jo ho vaig fer,
en un llibre que es va titular PEN Català. 95 anys de diplomàcia cultural. Mai
m'hauria imaginat que ara li hauria d'afegir una addenda amb el que llavors no
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sabíem i que, no hauria d'esmenar res del que hi ha escrit, sinó afegir coses que
llavors desconeixíem.
I és que, malgrat la dedicació i bona feina feta els darrers anys per l'anterior
presidenta, Carme Arenas -secretària durant 8 anys de la junta presidida per la seva
antecessora, Dolors Oller-, un fet que ningú discuteix, no podem obviar que avui el
PEN Català es troba en el tràngol d'assumir que, al mateix temps, les irregularitats
econòmiques han estat constants durant aquests 16 anys. De xifres n'han sortit
moltes, però finalment els advocats del PEN han fixat les quantitats extretes de
l'entitat per Arenas en benefici propi i contradient les mateixes normes de l'entitat que fixen la gratuïtat dels càrrecs de junta, despeses de representació a banda- en
prop de 657.374 euros, dels quals 247.200 es podrien arribar a justificar en una
suposada comissió de serveis atorgada per la Conselleria d'Ensenyament sense
ajustar-se al propòsit d'aquest tipus de previsions -és a dir, al trasllat d'un funcionari
entre administracions, però mai a institucions privades. Els 373.000 restants no
tindrien cap mena de justificació i Arenas els hauria sostret bé mitjançant xecs
bancaris signats per ella mateixa -contravenint la previsió de doble signatura- o bé
facturant tota mena de serveis i activitats injustificadament a l'entitat. Cal destacar
que aquestes xifres, segons els advocats, no correspondrien a la totalitat dels anys
que Arenas va ser al capdavant de l'entitat, bé com a secretària, bé com a
presidenta, perquè no s'han localitzat els llibres majors corresponents als primers
d'aquests anys.
Quan dèiem que el PEN Català és un mirall de la història de Catalunya també hem de
concloure, lamentablement, que ho ha estat d'algunes de les pràctiques més
dubtoses del sistema institucional català postfranquista. L'opacitat, la confusió entre
càrrec i persona, el personalisme exagerat i l'hiperlideratge -après moi le déluge-,
d'això sempre s'ha fet així, el no ens farem mal i ja ho trobarem, les dubtoses
justificacions en la bona feina feta i en un patriotisme més que mal entès, fins i tot,
l'omertà -de tot això sembla haver-n'hi traces en aquesta trista història- han estat
comportaments propis del nostre passat. Després de la crisi econòmica, del cas
Palau, de la confessió de Jordi Pujol, dels judicis als partits corcats per la corrupció,
fins i tot, després del procés independentista, però, la societat catalana ja no els pot
suportar més. El país ha canviat, malgrat que sembla que encara avui alguns no ho
vulguin veure, i la transparència, la rendició de comptes, la limitació dels lideratges,
la governança plural i horitzontal, la informació compartida, etc.., són patrons
desitjables del món en què vivim, castigat per anys opacs, per pràctiques censurables
i per generacions que no han volgut deixar res pels qui vindrien després.
Un vot majoritari a favor de la proposta de la Junta
Tornant a l'assemblea d'ahir, després de torns d'intervencions a favor d'Arenas algunes, com la de l'expresidenta Dolors Oller defensant apassionadament la seva
tasca i la d'Arenas tot tirant per terra la feina de les juntes anteriors a ella, fet que
va fer saltar de la cadira a antics membres com Mercè Ibarz, Àlex Broch o Vinyet
Panyella, que li van censurar-, en favor d'una mediació -una opció que no es pot
descartar ara mateix, tot i les posicions enfrontades-, demanant més informació o
donant suport a la Junta -en cap moment es va fer cap retret directe a Arenas,
present a la sala-, el resultat de les votacions va ser contundent: 169 vots a favor de
la proposta de la Junta, 24 en contra i 5 vots en blanc.
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L'Assemblea, òrgan sobirà del PEN, va deixar clar que l'assumpte no té res a veure
amb les banderes, ni amb conxorxes dels enemics del país, ni amb l'espantall de
Madrid, ni el 155, ni els jutges i fiscals del Suprem, com van voler fer creure als socis
del PEN ben barroerament alguns defensors de Carme Arenas -encapçalats pel seu
insolent i maleducat lletrat-. Els escriptors han demostrat ser prou madurs -fins i tot
més madurs que bona part del cos electoral- per assumir les conseqüències dels seus
actes i no caure en paranys tan baixos ni comprar un relat que intenta matar el
missatger. Després del vot majoritari a favor de la proposta de Junta algunes veus
properes a Arenas han aventurat la desaparició del PEN, fins a acusar els seus actuals
responsables d'haver-se'l volgut carregar. Res més lluny de la realitat, com va deixar
clar la presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Bel Olid, les
entitats s'enforteixen fent net i posant cadascú al seu lloc, no tapant-se les
vergonyes.
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https://elpais.com/ccaa/2019/06/11/catalunya/1560286843_889755.html

El PEN Català decide exigir 370.000 euros a su expresidenta Carme Arenas
La asamblea extraordinaria de la entidad aprueba iniciar acciones contra la
exdirectiva por 169 votos a favor contra 24
CARLES GELI
Barcelona 12 JUN 2019 - 10:35

CEST

En la hasta ahora asamblea más concurrida en la historia contemporánea del PEN
Català, con cien personas presentes, la entidad aprobó ayer, por una amplia mayoría,
iniciar acciones de responsabilidad civil contra la catedrática de Literatura y
traductora Carme Arenas por su gestión al frente de la entidad, que desarrolló en dos
etapas: como presidenta (de 2010 a 2018) y como secretaria general (nueve años
anteriores). A pesar de que las irregularidades detectadas por la auditoría encargada
por la actual junta, que encabeza la poetisa Àngels Gregori, ascenderían a cuantías
mayores, el PEN Català considera que le son plenamente exigibles 370.000 euros.
A la asamblea extraordinaria asistió, acompañada de su abogado, la propia Arenas,
que expuso su visión de los supuestos desajustes contables. Tras las diversas
exposiciones, la votación arrojó, de los 198 votos emitidos (casi un centenar eran
delegados), 169 favorables a emprender procedimientos, mientras 24 se opusieron a
ello. Cinco papeletas fueron en blanco.
Los escasos votos contrarios (un 12%) refuerzan la posición de la junta, que parecía
incómoda y hasta cuestionada por iniciar acciones contra Arenas, quien contaba con
la simpatía de los asociados, atónitos frente a esas acusaciones dada la labor de
fortificación y visibilidad de la entidad durante el mandato de aquella.
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https://www.europapress.es/catalunya/noticia-pen-catala-exige-anteriorgestora-373000-euros-presuntamente-autoatribuidos-20190612140901.html

El Pen Català exige a la anterior gestora 373.000 euros presuntamente
"autoatribuidos"

El Pen Català exige a la anterior gestora 373.000 euros presuntamente
"autoatribuidos" Publicado 12/06/2019 14:09:01CET EUROPA PRESS Los socios avalan
que la entidad presente una demanda contra Carme Arenas BARCELONA, 12 Jun.
(EUROPA PRESS) - La asociación de escritores Pen Català exige a la anterior
presidenta de la entidad Carme Arenas la restitución de 373.000 euros
presuntamente "autoatribuidos" por ésta sin autorización de la junta con cheques al
portador firmados solo por ella ...
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https://www.eltriangle.eu/ca/actualitat/poders/el-govern-de-la-generalitatesquitxat-pel-cas-carme-arenas_102835_102.html

El govern de la Generalitat esquitxat pel cas Carme Arenas
El PEN Català espera que el departament d’Ensenyament aclareixi si la ex-presidenta
de l’entitat hi era en Comissió de Serveis o excedència
PODERS 13/06/2019 13:31
El departament d’Ensenyament de la Generalitat ha estat esquitxat per l’escàndol
dels diners que va ingressar Carme Arenas del PEN Català mentre en va ser
presidenta o secretària, entre els anys 2002 i 2018. La junta actual d’aquesta
associació d’escriptors, centrada en la defensa de la llibertat d’expressió, ha
detectat irregularitats econòmiques vinculades a Arenas i li reclama que retorni
373.000 euros. Aquesta quantitat no inclou els 247.200 euros que hauria ingressat en
concepte de Comissió de Serveis durant aquells anys.
El PEN ha demanat el departament d’Ensenyament que els expliqui si Arenas estava
al PEN en situació de comissió de serveis o d’excedència. En l’Assemblea
extraordinària de l’entitat, celebrada el passat dia 11, es va comunicar que encara
no s’ha rebut resposta del departament que dirigeix Josep Bargalló. Es dona la
circumstància que Bargalló va ser conseller d’Ensenyament entre els anys 2003 i
2006, quan Carme Arenas se suposa que estava en Comissió de Serveis. Abans d’ell, el
departament va estar presidit per Carme Laura Gil i amb posterioritat ho va ser per
Marta Cid, Joan Manuel del Pozo, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Clara
Ponsati.
En l’assemblea extraordinària, els socis del PEN van aprovar la iniciativa de la Junta,
presidida des de fa un any per Àngels Gregori, d’emprendre accions legals contra
l’anterior presidenta per aclarir on han anat a parar, com a mínim, els 373.000 euros
que va cobrar Arenas i dels quals no en troben justificació als comptes de l’entitat.
https://www.vilaweb.cat/noticies/records-pen-club-opinio-merce-ibarz/
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Records del PEN Club
Una lliçó d’Eugene Schoulgin, el Comitè d’Escriptores, la Marçal i Carles Torner, la
Conferència Mundial de Drets Lingüístics...
Per: Mercè Ibarz
14.06.2019 21:15
Faig poca vida literària i només en una ocasió m’he implicat en les estructures
associatives del ram, en la junta del PEN Català, entitat que aquests dies ha saltat
als titulars per raons que indirectament motiven aquestes ratlles i que com que
aquest diari ja les ha divulgades prou no hi insistiré. No, em mou una altra cosa. Em
mouen els bons records. És una cosa que dec al PEN.
Una de les lliçons més boniques i fermes d’aquells anys, durant la presidència de
Jordi Sarsanedas, la vaig reconèixer –les lliçons no es donen ni es reben, les
reconeixes tu– un vespre que fèiem l’assemblea anual de socis i a mi em tocava
donar compte de les actuacions d’aquell any del Comitè d’Escriptores. Havíem estat
molt actives, seguint el lideratge de Maria-Mercè Marçal, que en va ser la gran
impulsora ben bé fins a la seva mort, com aquell qui diu. Una part dels socis
presents, senyors granadets, no acabaven d’acceptar el protagonisme que les
escriptores teníem llavors al PEN. Vaig parlar doncs sense gaires contemplacions,
amb la poca mà esquerra que tinc quan trobo que la situació no es mereix cap esforç
de seducció. En acabat, l’escriptor nòrdic que aquell any ens acompanyava es va
acostar a la taula i em va felicitar: ‘Molt bé, no et sàpiga greu ni el to ni el posat. Al
PEN tots i cadascun de nosaltres hem de parlar i intervenir tal com som, cadascú tal
com és. No som un partit polític, l’assemblea no és un parlament, res de tot això.
Som un espai de valors i de free speach, de discurs lliure.’ Per fi vaig poder somriure
i donar les gràcies.
Era Eugene Schoulgin, del PEN Internacional. Me n’he recordat moltes vegades,
d’aquesta lliçó. I ara m’ha retornat, amb força. No és que la tingués retirada, sinó

DOSSIER DE PREMSA
que quan en la difícil assemblea d’aquesta setmana, mentre parlava qui va prendre
el relleu del president Sarsanedas –que ho va ser durant una etapa llarga, del 1983 al
2001– i vam haver de sentir que fins llavors, fins a la seva pròpia presidència, el PEN
havia estat ‘invisible’ [sic], els records d’aquells anys em van tornar al galop. I tota
aquesta setmana, fins a escriure aquestes ratlles, no han fet sinó confirmar que són
molt bons records.
Vaig conèixer i tractar llavors tres grans activistes culturals, a més dels que ja
coneixia i tractava (Jordi Sarsanedas, Joan Rendé i Agustí Pons, que m’havia proposat
per formar part de la junta quan ell va plegar). La Marçal, la coneixia i havíem parlat
en diverses ocasions, però no l’havia tractada tant com ho vaig fer a partir de
llavors, una herència de complicitats que dec al PEN. Isidor Cònsul, que encara no
era l’editor que seria, va ser el segon activista que em vaig trobar, infatigable i
decidit. I Carles Torner, de qui no sabia res sinó que era poeta, i de qui aviat vaig
descobrir el talent innat per a les relacions associatives, l’encant personal i l’àmplia
mirada sobre totes les coses que el caracteritza i que l’ha dut a ser el director
executiu del PEN Internacional, a Londres. La complicitat entre ell i la Marçal feia
goig de veure, de sentir, d’escoltar.
Va ser en Torner, poliglot, qui va tenir la bona idea de portar algú de la junta
internacional a les assemblees locals. Per això l’Eugene era aquell vespre a la seu del
carrer de la Canuda, a l’Ateneu Barcelonès, on després vam conversar al meravellós
jardí. Noruec de naixement, del PEN suec per raó de residència, viatger de llarga
volada, l’escriptor i poliglot Eugene Schoulgin (1941) era, és, un conversador
fenomenal. Un dels seus avis era rus i ell també parla aquesta llengua. El 2001 va
portar Anna Politkòvskaia al congrés del PEN de Londres, on va engegar una
campanya internacional de diversos centres locals de l’entitat en suport d’ella, que
la va dur tres cops a Barcelona.
El 1996 es feia aquí, a Barcelona, la Conferència Mundial de Drets Lingüístics
propiciada en gran manera pel PEN Català, oberta a l’Aula Magna de la Universitat de
Barcelona. Ací en teniu més notícia.
Són alguns dels meus records d’aquells anys a la junta del PEN. També, el discurs
durant un altre sopar anual a càrrec de Jane Spender, llavors secretària del PEN
Internacional, sobre la fundadora del PEN, Catherine Dawson Scott, i com va activar
el PEN a partir de l’acolliment, la vida social i els sopars on la gent es reunia per
pensar què fer i com fer-ho. Potser al PEN Català li cal ara, a més de fer net de les
pràctiques abusives i la seva manca de control per part de la junta corresponent, que
ja no hauria a partir d’ara de poder al·legar cap ignorància, tornar als orígens de la
fundadora Dawson Scott.

