
 

 
Barcelona, 2 de juny de 2022 

 
 
Benvolgut associat, benvolguda associada, 
 
Em plau convocar-te a l’assemblea ordinària del PEN Català, que tindrà lloc dimarts 21 de juny, a les 17:30 
hores en primera convocatòria, i a les 18:00 hores en segona convocatòria, a la Sala Maria-Mercè Marçal  
(5a planta de l’Ateneu Barcelonès) amb l’ordre del dia següent: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior 
2. Salutació de la presidenta i resum del mandat 
3. Resum del mandat de la Secretària general 
4. Informe de tresoreria 
5. Informe de les vicepresidències i dels comitès de traducció i drets lingüístics i escriptors/es perseguits/des 
6. Intervenció de l’advocat de l’entitat, Àlex Solà 
7. Aprovació de la contractació d’un producte bancari per estalviar comissions  
8. Presentació de les candidatures i elecció dels nous càrrecs (s’adjunta butlleta de delegació de vot) 
9. Precs i preguntes 
 
Tanmateix, et recordem que en aquesta assemblea s’ha de procedir a la renovació de quatre càrrecs i tres vocalies 
per a la Junta directiva de l’entitat. Les candidatures presentades fins avui són les següents: 
  
Candidatura per a la presidència: Laura Huerga Ayza 
Candidatura per a la vicepresidència de Catalunya: Manuel Gil Desco 
Candidatura per a la vicepresidència de les Illes: Josep Manuel Vidal-Illanes 
Candidatura per a la secretaria general: Helena Pol Salvà 
Candidatura per a la vocalia: Andreu Gomila Llobera 
Candidatura per a la vocalia: Àngels Gregori Parra 
 
Si tens temps, al final de l’assemblea compartirem entre tots un pica-pica per celebrar el premi Nacional de Cultura 
del 2022, rebut recentment. 
 
Esperem poder-te saludar personalment el dia de l’assemblea, mentrestant rep una salutació cordial, 
 
Rep una cordial salutació, 

 
Gemma Rodríguez Villanueva 
Secretària general 
 
Vot delegat: et recordem que si no pots assistir a l’assemblea pots delegar el teu vot en un altre associat. Cal que 
omplis la butlleta que t’adjuntem, especificant la persona en qui delegues el teu vot i que ens enviïs una còpia del 
teu document d’identitat. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
__________________, per a la propera assemblea del dia 21 de juny de 2022. 
Signatura: 
 
    A dia  ___ , de _______________ de 2022 

 


